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  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-06-16 kl. 13.00-16.10 
Ajournering 15.05-15.20 

Beslutande 
Daniel Adborn (L)   

Bodil Toll (M) 
Fredrik Sönnergren (M) 

Patrik Appelkvist Larsson (C)   

David Öberg (KD)   
Göran Bergander (S)  

Anki Lindeberg (S)   
Johnny Edholm (S)   

Anna Evans (MP)   
Hans-Ove Krafft (SN)   

Carl Marcus (SD) 

 

Via Teams 
 

 

 
 

Via Teams 
 

Via Teams 
Via Teams 

 

Icke tjänstgörande ersättare 
Åke Jonsson (M) 

Otto Svedenblad (M) 
Helene Sellström Edberg (S) 

Yvonne Lundin (S) 

Leif Branting (MP) 
Per Ranch (SN) 

 

Via Teams 

Via Teams  
Via Teams 

Via Teams 

Via Teams 
 

Paragrafer 
§§ 149-181 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-06-16 kl. 16.30 

Underskrifter 
 
 

Daniel Adborn 

Ordförande 

Göran Bergander 

Justerare 

 

  
 

Elin Fernström 
Sekreterare  
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Övriga deltagare  
Alf Olsson, förvaltningschef 

Claes Kilström, fastighetschef 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef 
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef 

Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, stab och bygglov 
Malin Qviberg, projektledare VA 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  
Marie Ekenstierna, controller 

David Ulmér, lokalstrateg 

Maria Landin, planchef 
Mats Denkert, bygglovkonsult  

Daniel Hjertton, bygglovkonsult 

Andreas Winander Schönning, samhällsplanerare 

Jaana Eberkvist, planarkitekt/trafikplanerare 

Maria Gard Günster (C), politisk sekreterare och ordförande 
kultur och fritidsnämnden 

Antonella Pirrone (KD), ordförande socialnämnden 
Tobias Östring (L), invald ersättare i miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden från nästa sammanträde 
Birgitta Larsson, trafikingenjör 

Mats Ströby, gata- och parkchef 

Tåbbe Asplind, gatuinspektör 
Rikard Andersson, hamnchef 

Lena Helin, trafiktekniker 

 

Via Teams, §§ 149-161, § 175 

§§ 149-151 
Via Teams, §§ 149-156 

Via Teams, §§ 149-151 
§§ 149-151 

 
Via Teams, §§ 149-155 

Via Teams, §§ 149-161, § 175 

§§ 158-161 
§§ 169-174 

§§ 169-174 
§§ 158-161 

§§ 158-161 

§§ 149-161 
 

Via Teams, §§ 149-151 
Via Teams, §§ 149-161 

 

§ 151 
§ 151 

§ 151 
§ 151 

§ 151 
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Innehållsförteckning              

  Upprop och anmälningar om förhinder 

  Val av justerare 

§ 149/20 Fastställande av dagordning 

§ 150/20 Övriga frågor och medskick 

§ 152/20 Rapport från avdelningschefer 

§ 152/20 Redovisning av beslut i andra nämnder 

§ 153/20 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2020 

§ 154/20 Utökade medel gällande Gröndalsskolans Tak, Hus A 

§ 155/20 Renovering dricksvattenledning Täppvägen 

§ 156/20 Återremitterat ärende - Förslag till revidering samt nya taxor och avgifter 

§ 157/20 
Delegation av beslutanderätt inom bygglovsärenden m.m. 17 juni - 4 augusti 
2020 

§ 158/20 Samrådsbeslut för detaljplan Nynäshamn 2:23 m.fl. 

§ 159/20 
Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat på del av 

fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, Stora Vika kalkbrott 

§ 160/20 Planuppdrag för Torp 2:26, Sorunda brandstation 

§ 161/20 Avslut av detaljplan Vansta 5:28, Ösmo 

§ 162/20 
Pipartorp 1_8, Pipartorpsvägen 5, Norra Sorunda - Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av tvåbostadshus 

§ 163/20 
Berga 9:36, Rosenlund 3, 149 92 Nynäshamn - Ansökan om strandskyddsdispens 
för upplag av båtar avslås 

§ 164/20 
Långholm 1:13, Långholm 6, Nynäshamn – Ansökan om strandskyddsdispens för 
ändrad användning från två ekonomibyggnader till komplementbyggnader 

§ 165/20 
Sågsten 1:7, Krokskär 19, Nynäshamn – Ansökan om strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av komplementbyggnad 

§ 166/20 
Norr enby 5:30, Norr enby 5, Sorunda – Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 

§ 167/20 
Sjöfröken 2, Strandvägen 11, 149 34 Nynäshamn - Bygglov för nybyggnation av 
fritidshus samt utökning av brygga avslås 

§ 168/20 
– Påföljd (Byggsanktionsavgift) för 

påbörjad åtgärd utan att bygglov beviljats och startbesked meddelats 

§ 169/20  – påföljd föreläggande med vite 

§ 170/20  Påföljd föreläggande med vite 

§ 171/20  – påföljd föreläggande med vite 

§ 172/20  påföljd föreläggande med vite 

§ 173/20  – påföljd föreläggande med vite 

§ 174/20 
Oxnö 8:21, Västra Skogsvägen 28, Oxnö, Torö – Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad (garage) 

§ 175/20 Förhyrning av skollokaler i Nynäshamns tätort 
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§ 176/20 Ärende väckt av ledamot – nya toaletter vid resecentrum i Ösmo 

§ 177/20 Delegationsrapport 

§ 178/20 Meddelanderapport 

§ 179/20 Rapport från politiker 

§ 180/20 Rapport från förvaltningschefen 

§ 181/20 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 

  

 

Paragraferna behandlades i ordning: 149-168, 172, 170-171, 173-181  
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samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2020-06-16 

    Justerarsignaturer  Utdragsbestyrkande

Upprop och anmälningar om förhinder 

Carl Marcus (SD) ersätter Donald Löfving (SD) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Tobias Östling, invald ersättare i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, får närvara vid mötet men avvika vid myndighetsutövning mot enskild. 

Val av justerare 

Göran Bergander (S) väljs till justerare.  

Justering sker i Sammanträdeslokal Landsort, 2020-06-16, 16.30
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§ 149/20 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
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§ 150/20  

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

Carl Marcus (SD) undrar hur det ser ut med försäkringen i och med översvämningen av biblioteket. 
Förvaltningen tar med sig frågan för att undersöka var hanteringen ligger.  

Carl Marcus (SD) ställer en fråga om dålig belysning och snövallar vid övergångsställen. Ordförande 
och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef svarar på frågan.  

Johnny Edholm (S) ställer en fråga angående att det inte går att ta sig fram i Våtmarken p.g.a 
sprängsten. Malin Qviberg, projektledare VA, svarar på frågan om att återställning kommer ske.  

De förtroendevalda rapporterar problem med eMeeting och en försämring efter uppdatering. 

Förvaltningen tar med rapporterna och uppmanar alla förtroendevalda att anmäla fel till 
nämndsekreteraren som sedan tar det vidare.   
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§ 151/20  

Rapport från avdelningschefer 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar om pågående projekt. Han rapporterar vidare att beslut 

om att sluta med helgstädningen men i och med Corona-pandemin har det blivit större behov av 
städning eftersom fler vistas ute. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att det är viktigt att 

det ser bra ut i staden. Ordförande meddelar att det bör föras en intern diskussion för hur medel 

kan omfördelas. Beslut kanske kan fattas i krisledningsnämnden. Birgitta Larsson, trafikingenjör, gör 
en presentation angående busshållplatser Maria Barkmans väg samt om arbeten på Frejgatan. Mats 

Ströby, gata- och parkchef och Tåbbe Asplind, gatuinspektör, gör en presentation angående 
laddstolpar. Rikard Andersson, hamnchef, gör en presentation om gästhamnen. Lena Helin, 
trafiktekniker, gör en presentation om fordon och fordonsvrak.  

Malin Qviberg, projektledare VA, informerar om pågående projekt. Alf Olsson, förvaltningschef, 

informerar om projektet med en ny SBR och att det saknas medel eftersom kommunfullmäktige inte 
har fattat beslut om att utökad budget.  

Claes Kilström, fastighetschef, informerar om pågående projekt. Göran Bergander (S) ställer en 
fråga angående avtalen för paviljongerna för förskola i Ösmo. Fastighetschefen svarar.  

Marie Ekenstierna, controller, meddelar att de fortfarande inte har fått ordning på systemen. Hon 

gör en muntlig budgetuppföljning. Per Ranch (SN) ställer en fråga angående att VA bör särredovisas 

eftersom de inte är skattefinansierade. I fortsättningen kommer presentationerna särredovisa VA- 
och renhållningsavdelningen.  

Presentationerna har skickats ut till de förtroendevalda innan sammanträdet.  
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§ 152/20  

Redovisning av beslut i andra nämnder 
Presentationen har skickats ut till de förtroendevalda innan sammanträdet.  
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§ 153/20 MSN/2020/0976/008 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens balanslista för maj 2020. 

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

som ännu inte är slutförda. Balanslistan omfattar uppdrag från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden till förvaltningen, medborgarförslag som ankommer på nämnden att 
besvara, uppdrag från andra nämnder, remisser som ska besvaras av nämnden samt frågor som har 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens balanslista för maj 2020. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 127.  

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Balanslista, 2020-05-20 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 

Skickas till 
Akten 

Förvaltningschefen 
Stadsmiljöchefen 

Fastighetschefen 
T.f. VA- och renhållningschefen 
Kommunstyrelsen 
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§ 154/20 MSN/2018/0304/291 

Utökade medel gällande Gröndalsskolans Tak, Hus A 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 
 - att ur investeringsprojekt Gröndalshallen MoB KF18 MSN §109/2018 för Gröndalshallens 

tillgänglighetsanpassning, återför 5 miljoner kronor medel till budgetram för investeringar 2020. 
 

- att ianspråkta 3,2 miljoner kronor från budgetram för investeringar 2020, för att utöka budget i 

investeringsprojekt Takrenovering på Gröndalsskolan MSN §85/2018, vilket medför en total budget 
om 14,9 miljoner kronor. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att renovera om taket på Gröndalsskolan, 

hus A. Förvaltningen konstaterar att tilldelade medel inte räcker till för att kunna påbörja 

ombyggnationen av taket. De utökade medlen som krävs för att påbörja ombyggnationen uppgår till 
cirka 3,2 miljoner kronor. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskar att ta investeringsmedel 

från projektet gällande Tillgänglighetsanpassning Gröndalshallen, då byte av 
ventilationsanläggningen inte kunde genomföras på grund av för liten budget. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 

 - att ur investeringsprojekt Gröndalshallen MoB KF18 MSN §109/2018 för Gröndalshallens 

tillgänglighetsanpassning, återför 5 miljoner kronor medel till budgetram för investeringar 2020. 
 

- att ianspråkta 3,2 miljoner kronor från budgetram för investeringar 2020, för att utöka budget i 
investeringsprojekt Takrenovering på Gröndalsskolan MSN §85/2018, vilket medför en total budget 

om 14,9 miljoner kronor. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 129 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
 

Beslutsunderlag 
Takrenovering på Gröndalsskolan - Kalkylförändringar över tid 

Takrenovering på Gröndalsskolan - Preliminär betalplan 

Takrenovering Gröndalsskolan – Drift och investeringskalkyl 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Skickas till 
Akten 
Controller 

Akt MSN/2017/0272/291 
Projektledare 

Fastighetschef 
Kommunstyrelsen 
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§ 155/20 MSN/2020/0879/344 

Renovering dricksvattenledning Täppvägen 

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

genomföra projekt i enlighet med nedan angivna arbeten. Finansiering sker genom att i anspråk ta 9 
miljoner kronor var av 2 miljoner kr omfördelas från investering IV113797 (DUF Marsta) och 

resterande 7 miljoner kronor tar ur den reinvesteringsram som är avsatta i budget för år 2020 för 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Ledningsnät Vatten och avlopp.  

Sammanfattning 
Vattenledningen utmed Täppvägen är i stort behov av renovering. Ledningen är från 1950-talet och 

tillverkad av gjutjärn. På denna sträcka har man haft många driftstörningar vilket medför 
olägenheter för berörda abonnenter. Vidare avser Marsta vägförening att lägga nu beläggning på 

Täppvägen därför önskar de att vi renoverar våra ledningar under 2020 så de kan lägga ny 
beläggning våren 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att  

genomföra projekt i enlighet med nedan angivna arbeten. Finansiering sker genom att i anspråk ta 9 
miljoner kronor var av 2 miljoner kr omfördelas från investering IV113797 (DUF Marsta) och 

resterande 7 miljoner kronor tar ur den reinvesteringsram som är avsatta i budget för år 2020 för 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Ledningsnät Vatten och avlopp. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 128.  

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Reinvesteringskalkyl 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-19 

Skickas till 
Akten 
Controller 



 

PROTOKOLL Sida 13(79) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 156/20 MSN/2020/0255/040 

Återremitterat ärende - Förslag till revidering samt nya taxor 

och avgifter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslagen till revidering samt nya taxor 

och avgifter och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för behandling i och med Mål och 
budget 2021-2024. 

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

Anna Evans (MP) deltar inte i beslutet.    

Carl Marcus (SD) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 31 mars 2020, § 77, att godkänna förvaltningens 

yttrande som svar på budgetdirektivet över Mål och Budget 2021-2024. Yttrandet och bilagan 

överlämnades till kommunstyrelsen.  
 

Förvaltningen har justerat bilaga A i yttrandet för att stämma överens med den mall som 
kommunstyrelsen efterfrågar. Utöver det föreslår förvaltningen att samtliga taxor och avgifter gäller 

från den 1 januari 2021 i stället för 1 juli 2020 som det ursprungliga förslaget föreslog för vissa 
taxor.  

 

Den 19 maj, § 122 återremitterades ärendet. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskade 
förtydliganden när det gällde VA-taxan. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna förslagen till revidering samt nya taxor 
och avgifter och överlämnar förslaget till kommunfullmäktige för behandling i och med Mål och 

budget 2021-2024. 
 

 
 

 

 
 



 

PROTOKOLL Sida 14(79) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till parkeringsavgifter i hamnområdet 

Förslag till taxa om avgifter och viten vid schakt- och grävtillstånd 
Förslag till ändring av båtplatsavgifter 

Förslag till ändring av taxa för Nynäshamns allmänna vatten- och avloppsanläggningar 
Förslag till ändring av taxa för upplåtelse av torghandel & övriga allmänna platser 

Tjänsteutlåtande, 2020-06-09 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 

Controllern 

Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 

Stadsmiljöchefen 
T.f. Va- och renhållningschefen 
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§ 157/20 MSN/2020/0889/002 

Delegation av beslutanderätt inom bygglovsärenden m.m. 17 

juni - 4 augusti 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar nämndens förste vice ordförande att fatta beslut i 
följande typer av ärenden under perioden 17 juni – 4 augusti 2020: 

 Strandskyddsdispens 

 Förhandsbesked 

 Bygglov utanför planlagt område 

Sammanfattning 
Plan- och bygglagen reglerar handläggningstider till tio veckor med möjlighet att genom särskilt 
beslut förlänga med ytterligare tio veckor. I syfte att upprätthålla god service föreslår därför 

förvaltningen att nämnden delegerar beslutanderätten i vissa ärenden till nämndens ordförande så 
att denne kan fatta beslut under sommaren när nämnden inte sammanträder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar nämndens ordförande att fatta beslut i följande 
typer av ärenden under perioden 17 juni – 4 augusti 2020: 

 Strandskyddsdispens 

 Förhandsbesked 

 Bygglov utanför planlagt område 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 136  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar nämndens förste vice ordförande att fatta beslut i 
följande typer av ärenden under perioden 17 juni – 4 augusti 2020: 

 Strandskyddsdispens 

 Förhandsbesked 

 Bygglov utanför planlagt område 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-07 

Skickas till 
Akten 

T.f. bygglovchefen 
Bygglovhandläggarna 
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§ 158/20 MSN/2018/1891/214 

Samrådsbeslut för detaljplan Nynäshamn 2:23 m.fl. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplan för Nynäshamn 2:23 m.fl. skickas ut 

på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:900. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 22 januari 2019 § 20 miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nynäshamn 2:23 m.fl.  

Detaljplanen medger för upplag av snö och båtar samt långtidsparkering. Planen reglerar även för 
ett accelerationskörfält för högersvängande fordon ut från Raffinaderivägen norrut på riksväg 73 
enligt Trafikverkets beslut.  

Båtupplaget och långtidsparkeringen är kombinerad på en yta om cirka 10 437 kvadratmeter för att 

effektivisera markanvändningen. Inom båtupplaget och långtidsparkeringen medges en byggrätt för 
ett klubbhus och servicehall med en totalhöjd på 3.5 respektive 7 meter samt en byggnadsarea på 

50 respektive 100 kvadratmeter. Servicehallen är anpassad för större båtar och maskiner och 
inkluderar en miljöstation för hantering av miljöfarligt avfall.  

Ytan för snöupplag utgör cirka 4 755 kvadratmeter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplan för Nynäshamn 2:23 m.fl. skickas ut 

på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:900. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 131 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

 

  

 

 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta  
Planbeskrivning  

Fastighetskonsekvenskarta 

Kostnadsbedömning   
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 

Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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§ 159/20 MSN/2015/1004/265 

Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat 

på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, 
Stora Vika kalkbrott 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

 - att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 

av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
 

 - att kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploateringsenheten) får i uppdrag att gå vidare 
med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens värdering  

 

 - att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 

reservatsbildande 

Sammanfattning 
Arbetet med att bilda ett naturreservat av kalkbrottet i Stora Vika har pågått sedan 2016. Ett förslag 

till skötselplan och naturreservatsföreskrifter har arbetats fram och varit ute på samråd våren 2019. 
Parallellt med framtagandet av reservatshandlingar har kommunen låtit göra en ekonomisk 

värdering av marken.  
 

Värdering och ersättningsutredning är gjord utifrån vedertagna metoder att beräkna värde och 

ersättning för intrång i gällande markanvändning vid bildande av naturreservat.  
 

Markägaren för Stor Vika 6:1 har presenterat en egen värdering som uppgår till ett flera gånger 
högre belopp än kommunens värdering. Några förhandlingar om markinköp har ännu inte inletts 

med markägaren av Stora Vika 6:1, annat än att kommunens förhandlare presenterat kommunens 

värdering. Detsamma gäller för Stora Vika 6:29.  
 

För att förhandlingarna ska kunna starta krävs ett beslut från kommunfullmäktige. Förvaltningen 
föreslår att arbetet med att bilda naturreservat fortsätter och att kommunen köper in marken. 

Förhandlingen ska utgå från den värdering som kommunen låtit göra. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 

av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
 

att kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploateringsenheten) får i uppdrag att gå vidare med 
markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens värdering  

 

att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 

reservatsbildande 
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Alternativ 2 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott avslutas 
 

att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilket av alternativen 2 a-c 
som är lämpligt att gå vidare med 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 133 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

 - att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 

av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
 

 - att kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploateringsenheten) får i uppdrag att gå vidare 
med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens värdering  

 

 - att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 

reservatsbildande 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Karta 

Översikt alternativ och konsekvenser 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-12 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Planchefen 
Mark- och exploateringschefen 
Kommunekologen 
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§ 160/20 MSN/2020/0585/214 

Planuppdrag för Torp 2:26, Sorunda brandstation 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 

detaljplaneläggning av Torp 2:26, Sorunda brandstation enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Sammanfattning 
Södertörns brandförsvarsförbund har behov av att bygga ut den befintliga brandstationen i Sorunda. 
Bland annat vill man kunna bygga till ett ytterligare omklädningsrum vilket bland annat kan förbättra 

möjligheterna att rekrytera kvinnor till verksamheten. Brandstationen står på fastigheten Torp 2:26 
som regleras av detaljplan 725 antagen 1993. I detaljplanen begränsas byggrätten till en byggruta 

kring den befintliga byggnaden samt ytterligare en byggruta för en kontorsbyggnad som inte längre 
finns kvar. Större delen av fastigheten är reglerad som prickmark vilket innebär att marken inte får 
bebyggas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 

detaljplaneläggning av Torp 2:26, Sorunda brandstation enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 130. 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Start-PM 

Beslut från kommunstyrelsen, § 63 2020-03-19 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-25 

Skickas till 
Akten 

Kommunstyrelseförvaltningen/avdelningens för planering och samhällsutveckling 
Södertörns brandförsvarsförbund 
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§ 161/20 MSN/2017/0210/214 

Avslut av detaljplan Vansta 5:28, Ösmo 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
- notera protokollet från sammanträde med kommunstyrelsen och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2020 
 

- detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas 

 
- kommunfullmäktige informeras om nämndens beslut angående projektet Vansta 5:28 

Sammanfattning 
Detaljplaneförslaget för Vansta 5:28 har varit ute på samråd. De inkomna yttrandena har lett till att 

kommunen föreslagit ett antal revideringar av förslaget. Exploatören har därefter meddelat att man 

inte längre vill gå vidare med förslaget utan önskar att planarbetet pausas på obestämd tid. 
Förvaltningen föreslår att detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

-notera protokollet från sammanträde med kommunstyrelsen och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2020 

 

-detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas 
 

-kommunfullmäktige informeras om nämndens beslut angående projektet Vansta 5:28 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 132. 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från gemensamt arbetsutskott msn och ks 2020-03-18 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige 

Exploatören 
Planhandläggaren 
Mark- och exploateringschefen 
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§ 162/20 MSN/2020/0336/235 

Pipartorp 1:8, Pipartorpsvägen 5, Norra Sorunda - Ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av tvåbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL 

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

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 22 600 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 20 februari 2020 och beslut om att förlänga handläggningstiden till 9 juli 2020 fattades 

den 4 mars 2020. Beslut i frågan meddelas den 16 juni 2020 vilket innebär att lagstadgade 

tidsfrister för handläggningen har överskridits med 1 vecka. Avgiften har reducerats med 4520 kr 

med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). Summan blir därmed 18 080 kr.  

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

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus i en våning med inredd vind med 

bruttoarea om cirka 370 m² varav byggnadsarea om cirka 260 m².  

Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.  

Kommunens kulturmiljöprogram pekar ut området som en kulturhistoriskt intressant helhetsmiljö. 

Grannhörande 

Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig. Negativa synpunkter har kommit från två 

sakägare, övriga har svarat att de inte motsätter sig byggnationen eller inte svarat alls. 

Lundby 1:274 

Fastighetsägarna till Lundby 1:274 motsätter sig byggnation av parhus på tomten bland annat med 

hänvisning till att husets längd (28 meter) och höjd (1,5 våningar) som inte bör överstiga en våning. 

De motsätter sig även ny infart från Pipartorpsvägen och styckning av tomten. De påpekar också att 

deras brunn är belägen i fastighetsgränsen mellan Lundby 1:285 och Lundby 1:274 en meter från 
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vägen och kommer påverkas av ytterligare brunn och avlopp på närliggande tomter. De motsätter 

sig även placering av huset och anför att ny byggnad på tomten bör ersätta befintligt hus samt att 

vägen redan idag är tungt belastad. 

Lundby 1:71 

Fastighetsägarna till Lundby 1:71 påpekar att fastigheten Pipartorp 1:8 ligger inom ett område som 

är utpekad som kulturhistoriskt värdefull helhetsmiljö. De påpekar att enligt riktlinjer för bevarande 

av kulturmiljöer i Översiktsplan för Nynäshamns kommun ska kulturmiljöaspekter väga tungt vid 

planering och nybyggnation inom riksintresseområden. Nybyggnation ska planeras så att det 

kulturhistoriska värdet i området bevaras och större bebyggelsegrupper inte skapas. 

De påpekar att byggnation av parhus inom område med kulturhistoriskt värdefull struktur inte bidrar 

till att det kulturhistoriska värdet bevaras. 

De nämner även att kommunens översiktsplan innehåller riktlinje om att ny bebyggelse ska 

lokaliseras inom 700 meter från busshållplatser och att den föreslagna byggnationen ligger längre 

än 700 meter från busshållplats. 

De påpekar även att området är beläget perifert och att VA-problematik finns och att 

översiktsplanen anger att en restriktiv policy mot ny bebyggelse ska tillämpas vid dessa 

förutsättningar. 

Remisser 

Förslaget har remitterats till kommunantikvarien vilka framhåller att den föreslagna byggnationen 

inte är av sådan art att det föreligger hinder för nybyggnation av ett tvåbostadshus på platsen. 

Detta mot bakgrund av att området redan är ianspråktaget av nyare bebyggelse och den 

kulturhistoriskt intressanta miljön framförallt sträcker sig kring gårdarna Pipartorp, Stensborg och 

Norsborg som ligger öster om den aktuella fastigheten. 

Ordförandes bedömning enligt PBL 
Området har genom åren utvidgats i olika etapper för bostadsändamål. Det är därmed utifrån det 
perspektivet det går att konstatera att det finns redan en bebyggelsegrupp med en sammanhållen 

bebyggelse. Åtgärden i sig bör inte innebära att ett detaljplanekrav enligt 4 kap. 2 § PBL blir aktuellt 

i och med att åtgärden sker inom ett område som generellt sett inte har ett högt bebyggelsetryck. 
Frågan om att bebygga fastigheten med ett tvåbostadshus kommer således prövas inom ramen för 
ett förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § PBL.  

Av den nu aktuella översiktsplanen för Nynäshamns kommun kan det konstateras att den ställer 

krav på att nylokaliseringar för bostadshus ska lokaliserar inom ett område av 700 meter från 
kollektivtrafik och inom ett område där det redan finns etablerad samhällsservice. Det är dock 

essentiellt i sammanhanget att nämna att förutsättningen för att erbjuda kollektivtrafik och 
samhällsservice är att det finns boende i området som underlag för denna service. 

Det politiska perspektivet är därmed att tillåtligheten att bebygga och bosätta sig inom Nynäshamns 
kommun ska vara generös i syfte utveckla befintliga bebyggelsestrukturer men framförallt 
möjliggöra dessa underlag för kommande kollektivtrafik och samhällsservice.   

Den nu ovannämnda fastigheten är sedan tidigare prövad för bostadsändamål med hänsyn till att 

fastigheten i nuläget är bebyggd med ett fritidshus. Det innebär således att marken sedan tidigare 
ansetts vara lämplig för bostadsändamål och kan tillåtas på den avsedda platsen. 



 

PROTOKOLL Sida 23(79) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Ett positivt beslut om förhandsbesked är för kommunen bindande i två år, se 9 kap. 18 § PBL. en 
fråga om förhandsbesked ska vara förenlig med den nästföljande prövningen av bygglov. I detta 

förevarande fall bedöms prövningsgrunderna enligt 2 kap. 5 § vara uppfyllda. Omfånget och dess 

utformning bedöms inte inverka negativt och försvårar inte i jmf. av 2 kap. 6 och 9 § § PBL en 
kommande prövning av bygglov enligt 9 kap. 31 § PBL.   

Vad fastighetsägarna till Lundby 1:274 och Lundby 1:71 anför föranleder inte till någon annan 
bedömning.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Negativt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av tvåbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 148 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 
Daniel Adborn yrkar avslag till förvaltningens förslag och att positivt förhandsbesked meddelas för 
nybyggnad av tvåbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot Adborns yrkande.  

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot  Adborns yrkande och finner bifall för Adborns 

yrkande. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-19 

Handlingar som tillhör beslutet 
1st situationsplan 

1st ansökningsblankett 

Bilagor 
Yttrande från berörda sakägare 

Yttrande från sökande 

Remiss från kommunantikvarie 

Skickas till 
Akten 

Sökanden 

 

Beslutet delges 
Fastighetsägaren, Lundby 1:274  
Fastighetsägaren, Lundby 1:71  

 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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 § 163/20 MSN/2019/1097/267B 

Berga 9:36, Rosenlund 3, 149 92 Nynäshamn - Ansökan om 

strandskyddsdispens för upplag av båtar avslås 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Dispens från strandskyddet gällande upplag av båtar på fastigheten Berga 9:36 avslås, med stöd av 

7 kap. 18 b § MB, för upplag av båtar på fastigheten Berga 9:36. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 9, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat. 

Negativt besked om strandskyddsdispens  11 300 kronor 

Ärendet 
Ärendet gäller strandskyddsdispens för upplag av båtar. Cirka 300 m2 beräknas tas i anspråk i 

fastighetens nordvästra hörn. 

Bakgrund 
Den 25 oktober 2018 genomfördes ett platsbesök på fastigheten Berga 9:36. Det 
uppmärksammades då att en del av fastigheten användes som upplag för båtar. I begäran om 
förklaring till fastighetsägaren framgick det följande: 

 Länsstyrelsen har vid ett tillsynsbesök i april 2015 konstaterat att olovlig vattenverksamhet 
pågick på fastigheten. Länsstyrelsen förelade fastighetsägaren att återställa en del av 

strandlinjen där utfyllnad var gjort. Detta är åtgärdat och ärendet är avslutat hos 
Länsstyrelsen. 

En ansökan om strandskyddsdispens inkom till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

2019-06-11. Ansökan avser strandskyddsdispens för pågående verksamhet gällande upplag av 
båtar. 

2020-01-23 inkom ett yttrande från sökande där de hänvisar till att verksamheten har pågått sedan 
1940-talet, det vill säga innan bestämmelserna om strandskyddet trädde i kraft.  

2020-04-12 inkom på eget bevåg yttrande från ägare till Berga 9:38 där de framhåller att någon 

verksamhet på Berga 9:36 inte har funnits innan strandskyddet trädde i kraft utan endast har pågått 
sedan år 2006. Som styrkande dokumentation på att verksamheten är relativt nystartad har de 

skickat med fyra stycken foton. Fotografierna är enligt ägaren till Berga 9:38 tagna 1968, 1990-1995 
samt 2019. 

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. 
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Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

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

Remisser 
I ärende gällande eventuell olovlig verksamhet (MSN/2018/1709/221) finns yttrande från Södertörns 

Miljö- och hälsoskyddsförbund i Länsstyrelsens tillsynsärende. I yttrandet anför Södertörns Miljö- 

och hälsoskyddsförbund bland annat att det inte är lämpligt att tvätta båtar på mark som inte är 

avsedd för ändamålet (till exempel grusplan, gata, garageuppfart eller båtramper). Detsamma gäller 

blästring av båtbottenskrov eller annan färgborttagning. Slipning/skrapning av med biocidfärg 

belastade båtbottnar ska därför ske på ett sätt så att slipdamm, slipvatten och skraprester kan tas 

omhand som farligt avfall. Hela yttrandet bifogas beslutet. 

Förvaltningens bedömning 

Som särskilda skäl kan betraktas har sökanden angivit att: 
Området/åtgärden 

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

2. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området. 

 

Förvaltningen bedömer att det angivna skälet inte kan betraktas som särskilt skäl eftersom en 
verksamhet av föreslagen karaktär avsevärt skulle verka avhållande för allmänheten och påverka 

djur- och växtlivet negativt. Uppställning av båtar på land ställer krav på omhändertagande av 
förorenat vatten och andra kemikalier som annars skulle påverka djur och natur både på land och i 

vatten. Omhändertagande av spolvatten, slipdamm, slipvatten och skraprester ska tas omhand på 

ett kontrollerat sätt, förslagsvis genom en spolplatta med grovrensränna och reningsanordning. Att 
anlägga en sådan spolplatta skulle i sig också verka avhållande för allmänheten och motverka 

strandskyddets syften enligt 7 kap 15 § MB.  
 

Vad som framgår av grannar och dokumentation som tillförts har verksamheten startats upp cirka år 
2006. Enligt bolagsregistret startades företaget som bedrivs på fastigheten år 2013. 

 

Bifogat beslutet finns även utdrag från lantmäteriets kartor från 1958 till 2008. Här styrks det att 
verksamheten på fastigheten har startat någon gång efter år 2006. 

 
Fri passage för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv enligt 7 kap 18 f 

§ MB bedöms inte kunna säkerställas med hänsyn till anläggningens placering och utformning samt 

tillfartsväg.  
 

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

syfte. 

 
Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften inte uppfylls. Särskilda 

skäl föreligger inte. Dispens från strandskyddet avstyrks därmed med stöd av 7 kap. 18 b § MB. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dispens från strandskyddet gällande upplag av båtar på fastigheten Berga 9:36 avslås, med stöd av 

7 kap. 18 b § MB, för upplag av båtar på fastigheten Berga 9:36. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 137 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 situationsplan uppritad på utdrag ur baskartan 
Ansökan. 

Bilagor 
Ansökningshandlingar 

Lokaliseringskartor 

Skrivelse från sökanden 

Kartor från 1958-2008 

Yttrande från Södertörns miljö- hälsoskyddsförbund 

Yttrande från grannar 

Yttrande från fastighetsägare, inkommit 27 maj 2020 

 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 

Sökande enligt sändlista 

 

 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 164/20 MSN/2020/0519/267B 

Långholm 1:13, Långholm 6, Nynäshamn – Ansökan om 

strandskyddsdispens för ändrad användning från två 
ekonomibyggnader till komplementbyggnader 

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

 

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

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta enligt markering på situationsplan. 

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

och faktureras separat. 

Strandskyddsdispens 11 300 kronor 

Ärendet 
Ansökan avser ändrad användning av två st. ekonomibyggnader till komplementbyggnader (förråd). 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Fastigheten ligger inom Försvarsmaktens sjöövningsområde. 

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. 

- Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som 

påtagligt skadar natur- och kultur värdena på platsen. 

- Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.  

Förvaltningens bedömning 
Fastigheten är i dagsläget för jordbruksändamål. Av 7 kap. 16 p.1 MB framgår att förbudet i 15 § 
samma kapitel om att uppföra nya byggnader, ändra byggnaders användning etc. inte gäller 

anordningar och anläggningar som behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln om 
de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.  

De två byggnaderna som ansökan avser tillgodoser idag jordbruket som finns på Långholm 1:13. 
Ansökan avser att ändra byggnadernas användningsområde från ekonomibyggnader till 

bostadskomplement (komplementbyggnader) i form av förråd. Byggnaderna kan därav inte längre 

anses som undantag från förbuden inom strandskyddat område i enlighet med 7 kap. 16 p.1 MB. 
Åtgärden anses därmed som en dispenspliktig åtgärd.  
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Förvaltningen har haft platsbesök på rubricerad fastighet i syfte med att beakta ifall den aktuella 
platsen anses ianspråktagen samt hur åtgärden skulle påverka strandskyddets syften.. De två 

byggnaderna ligger i närhet till det befintliga bostadshusets infart och uppfattas redan idag tillhöra 

bostadshuset i och med den tydliga sammankopplingen via passagen mellan bergen fram till 
bostadshuset. Ändringen avseende användningsområde för de två byggnaderna bedöms inte utöka 
det ianspråktagna mer än obetydligt. 

Som särskilda skäl kan beaktas att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften. Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 1 MB bedöms finnas 
för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 

tillgång till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom aktuellt område idag är 

ianspråktaget och det kommer inte göras någon inverkan på de allmänrättsliga tillgängliga 
områdena. Åtgärden bedöms inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtlivet på land 
eller i vatten.  

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

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta enligt markering på situationsplan. 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 138. 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
1 st. situationsplan baserad på utdrag ur baskartan 
2 st. fotografier på aktuella byggnader 

1 st. ansökan. 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 

Skickas till 
Akten 

Sökanden 

Beslutet delges 

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor   

Kopia för kännedom 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 165/20 MSN/2020/0458/267B 

Sågsten 1:7, Krokskär 19, Nynäshamn – Ansökan om 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad 

Ärendet utgår.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Handläggaren 

T.f. bygglovchefen 
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§ 166/20 MSN/2020/0415/237 

Norr enby 5:30, Norr enby 5, 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  

 

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 2020-03-20, beslut om förlängd handläggningstid fattades 2020-04-30 och beslut om 

bygglov fattades 2020-06-16, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 

hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900). 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus i 2 våningar med en bruttoarea om ca 235 m² varav ca 

136,5 m² utgör byggnadsarea. 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 235 m² 

o Byggnadsarea: 136,5 m² 

o Boarea: 185,8 m² 

o Antal nya bostäder/lägenheter: 1st 

Föreskrifter för bygglov 
Fasader med träpanel avfärgas i  kulör lik NCS S-0804-G90Y, tak beläggs med svarta takpannor. 

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. 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

– Kulturmiljövården, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som 

påtagligt skadar kultur värdena på platsen. 
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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.  

Remisser 
Förslaget har remitterats till planenheten vilka framhåller att det nya byggnadsverket bör ha rött 

lertegel (betongpannor som ser ut som lertegel) som takbeklädnad och/eller slamfärgad fasad i 

faluröd nyans för att möta upp den omkringliggande bebyggelsen på ett bra sätt, och smälta in i 

den redan befintliga bebyggelsemiljön på platsen. Planenheten framhåller även att åtgärden inte 

förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL. 

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. hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats, om samrådet avser en 

rivningsåtgärd, 

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

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

2014:227  

6. behovet av utstakning 

7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller 

startbesked 

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

- vid begäran konstruktionsritningar enligt EKS10, se avdelning A.  

- energiberäkning, se BBR 9:2. 

- tillgänglighet, se BBR 3 kap.  

- vid begäran geoteknisk undersökning/rekommenderad grundläggning  

- 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. 

mailto:bygglov@nynashamn.se


 

PROTOKOLL Sida 34(79) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

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

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

§ jordabalken. 

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

byggnadsnämnden beslutar annat. Blankett för slutanmälan finns att hämta på www.nynashamn.se 

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

kulturminnen m.m. (KML). 

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

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

som ny fornlämning om sådan skulle framkomma under åtgärdernas genomförande. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Förvaltningens bedömning 
Aktuell fastighet har styckats av under 2018 med ett förhandsbesked till grund, Au § 206/2017 

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 och att avloppsanordning går att ordna. 

 

Enligt planenhetens yttrande bör beklädnadsfärgen på nybyggnationen revideras för vara förenlig 

med 2 kap. 6 PBL. Sökande har besvarat yttrandet och ändrat NCS-kulör med en dovare kulör än 

tidigare. Sökande har förtydligat avsikten med sina färgval och skickat foton på omkringliggande 

hus.  

 

Förvaltningen gör följande bedömning. Fastigheten ligger i utkanten inom riksintresse kulturmiljö 

enligt 3 kap. 6 § PBL. Husen omkring aktuell nybyggnation har en variation på fasad- och takkulör. 

Sökandes reviderade förslag med en dovare kulör som bedöms att passa in i området med 

bebyggelse och natur. Förslaget bedöms därmed uppfylla kravet enligt 2 kap. 6 § PBL.   

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 2020-06-02, § 140 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 

1 st markplaneringsritning 
2 st plan- och sektionsritningar 

2 st fasadritningar  

1 st ansökan 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-14 

Bilagor 
Remissvar från planenheten 

Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i tidigare ärende 
Yttrande från sökande gällande planenhetens remissvar 

 

Skickas till 
Akten 

Sökanden 

Kopia för kännedom 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 

Grannar eller kända sakägare utan invändningar  

Kungörelse 

Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

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

från kungörelsedatum. 
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§ 167/20 MSN/2020/0641/234 

Sjöfröken 2, Strandvägen 11, 149 34 Nynäshamn - Bygglov för 

nybyggnation av fritidshus samt utökning av brygga avslås 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Bygglov avslås för nybyggnation av fritidshus samt utökning av brygga på fastigheten Sjöfröken 2, 

med stöd av 9 kap. 30 § samt 31 b § PBL. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 12, s. 13, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 14 750 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-04-01 och beslut fattades 2020-06-16. Meddelande om förlängs handläggningstid 

skickades 2020-04-29, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har hållits. 

Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus i 1 våning med loft med en byggnadsarea om cirka 124,5 m²  

varav cirka 106 m² utgör bruttosarea samt utökning av befintlig brygga. 

Den föreslagna byggnaden ska enligt inlämnade handlingar placeras i fastighetens sydöstra hörn. 

Större delen av fastigheten är utmärkt med prickmark förutom ett område, där befintlig 

huvudbyggnad ligger, som är avsedd för bostadsändamål. Längs med vattnet går också ett stråk 

markerat med beteckningen Vb (område för bryggor, vågbrytare och dylikt) som den planerade 

byggnaden också inkräktar på.  

Bryggan avses utökas och passerar då gränsen för V-område (vattenområde). 

Ytuppgifter 

o Bruttoarea: 92 m² 

o Byggnadsarea: 107 m² 

Förutsättningar 

Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan S199, fastställd 1982-02-04. 

Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på: 

-Byggnadens användning avviker från gällande ändamål. 

-Byggnaden är placerad på mark som inte får bebyggas. 

-Bryggan placeras delvis inom V-område. 

Bedömning enligt plan- och bygglagen 
Huvudregeln är att en åtgärd ska överensstämma med detaljplanen för att bygglov ska kunna ges. I 
vissa fall kan bygglov beviljas för en åtgärd även om den avviker från någon planbestämmelse. Det 

finns fyra olika typer av avvikelser: 
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 liten avvikelse 

 avvikelse där åtgärden är nödvändig för området 

 avvikelse som tillgodoser ett gemensamt behov eller allmänt intresse 

 avvikelse som är ett lämpligt komplement till användningen i detaljplan. 

 

För att bygglov ska kunna ges för en åtgärd med liten avvikelse ska avvikelsen 

 vara liten, 

 vara förenlig med detaljplanens syfte, 

 tillsammans med andra avvikelser inte vara allt för omfattande, 

 inte antas medföra betydande miljöpåverkan, och 

 inte antas begränsa en rättighet eller pågående verksamhet i omgivningen. 

 

En liten avvikelse kan exempelvis vara att placera en del av en byggnad någon meter in på mark 

som inte får bebyggas eller att av tekniska skäl överstiga den tillåtna byggnadshöjden eller 

byggnadsarean något. 

I detta ärende, där den föreslagna byggnaden placeras helt inom prickmark och Vb-område, kan det 

inte bedömas vara förenligt med detaljplanens syfte. 

 

Ärendet avser även utökning av brygga. En brygga är i sig inte bygglovspliktig så länge den inte 

bedöms som en småbåtshamn. I det aktuella ärendet anses inte bygglov behövas för utökning av 

brygga inom Vb-område. Däremot visar inlämnade handlingar att bryggan delvis utökas över 

gränsen till V-område (vattenområde). Vid placering inom V-område kräver åtgärden enligt gällande 

detaljplan dispens från strandskyddet vilket inte är sökt i detta ärende. 

Förslaget bedöms alltså inte uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6 

samt 13 §§. Bygglov kan därmed inte tillstyrkas med stöd av 9 kap. 30 § samt 31 b § PBL. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bygglov avslås för nybyggnation av fritidshus samt utökning av brygga på fastigheten Sjöfröken 2, 

med stöd av 9 kap. 30 § samt 31 b § PBL. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 141 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
3 ritningar på huvudbyggnaden 

En ansökningsblankett. 

Bilagor 
Översiktskarta 
Karta över fastigheten 

 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 

Sökande enligt sändlista 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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§ 168/20 MSN/2018/1488/221 

 – Påföljd 

(Byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan att bygglov 
beviljats och startbesked meddelats 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 

§ PBL av fastighetens ena ägare  med 7686 k  och av fastighetens andra ägare 

 med 7686 kronor. För den sammanlagda byggnadsavgiften om 15 372 kronor är 

fastighetsägarna solidariskt betalningsskyldiga. 

Upplysningar 
Förkortningar m.m. Plan- och bygglagen 2010:900, förkortas PBL och Plan- och byggförordningen 

2011:338 (PBF).  

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

beslutet. Avgiften faktureras separat. 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan bygglov beviljats eller startbesked meddelats påbörjat 

byggnadsarbeten avseende stödmurar med en längd om 30 meter.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen mottog ett anonymt samtal den 17 september 2018, 

inringaren anförde att på fastigheten rivit en gammal bassäng, påbörjat arbeten med en ny 

bassäng, eventuellt sprängt berg och kanske byggt ett Attefallshus.  

Fastighetsägaren bereddes möjlighet att inkomma med ett bemötande av klagomålet och anför att 

den tidigare poolen varit i sådan dåligt skick att poolen varit obrukbar. En ny pool är under 

uppförande och för dess tekniska funktion krävs s.k. L-stöd för att behålla jordmassorna på plats. 

Inga sprängningsarbeten är utförda, utan två stenar är sönder bilade. Inget Attefallshus är uppfört 

och därmed tillbakavisas.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen besöker fastigheten den 30 oktober 2018 i samråd med 

fastighetsägarna. Vid besöket kunde det konstateras att byggnadsarbeten avseende murar är 

påbörjade, samt att en komplementbyggnad tillkommit sydväst om huvudbyggnaden.  

Fastighetsägarna inkommer med verifiering att rättelse skett gällande den komplementbyggnaden 

som var uppförd sydväst om huvudbyggnaden.   

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar den 14 januari 2019 att förbjuda 

fastighetsägarna med förbud mot fortsätt arbete eller åtgärd därav att åtgärden strider mot PBL.  

Fastighetsägarna inkommer den 29 januari 2020 med en ansökan om bygglov för den ovannämnda 

stödmuren, efter att lantmäteriet beslutat om en fastighetsbestämning i syfte att ge underlag för 

den nybyggnadskarta som ligger till grund för ärendets prövning. Beslut om bygglov i efterhand 

beviljades den 17 mars 2020.  
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Fastighetsägarna bereds den 23 april 2020 vid kommunicering av Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens kommande prövning av byggsanktionsavgiften. 

Fastighetsägarna inkommer inte med något bemötande avseende kommuniceringen inför Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens prövning.  

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

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

Planförutsättningar 

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

bebyggelseområdet pågår ett detaljplanearbete. Den utförda åtgärden anses inte påverka pågående 

planarbete.  

Gällande översiktsplan antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller som vägledande 

dokument för fastigheten.   

Gällande bestämmelser enligt 11 kap PBL 

51 § Om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap eller föreskrifter eller beslut som har 

meddelats med stöd av någon av bestämmelserna i 16 kap 2-10§§ eller mot en bestämmelse i en 

EU-förordning om krav på byggnadsverk eller byggprodukter, ska tillsynsmyndigheten ta ut en 

särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap 12 §.   

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

oaktsamhet. 

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

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

fullgöra sin skyldighet, 

2. Att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte kunnat eller bort 

förutse eller kunnat påverka 

3. Vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa. 

       

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

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

tillsynsmyndigheten. 

57 § en byggnadsavgift ska tas ut av  

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

överträdelsen avser. 

2. Den som begick överträdelsen, eller 

3. Den som fått en fördel av överträdelsen. 
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Byggnadsavgifter beräknas enligt 9 kap PBF och utgår från prisbasbeloppet som för år 2020 är 

47 300 kronor. Byggsanktionsavgift får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 11 kap 52 § PBL. 

Bedömning 
Initialt kan det nämnas att prövningen omfattar enbart den stödmur med sammanlagd längd om 30 
meter som varit föremål vid klagomålet som riktades mot fastighetsägarna den 17 september 2018. 

Övriga nämnda åtgärder kommer således inte prövas utan lämnas utan påföljd och ingripande med 
stöd av 11 kap. 5 § PBL. 

De tillämpliga bestämmelserna hittas i 6 kap. 1 § pkt. 7 PBF, för andra anläggningar än byggnader 

krävs bygglov för murar eller plank. I detta förevarande fall är därmed åtgärden påbörjad utan att 

bygglov är beviljat, se 9 kap. 2 § pkt. 1 PBL eller att startbesked är meddelat, se 10 kap. 3 § PBL.   

Vid en jmf. gentemot 2017 – 2019 i kommunens kartdatabas anses åtgärden därmed påbörjats 

däromkring och vid en kontroll mot fastighetsrapporten var nuvarande ägare till fastigheten ägare 

vid denna tidpunkt, se 11 kap. 57 § PBL.  

Av 9 kap. 12 § pkt 8 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL 

påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § PBL eller 6 kap. 1 § PBF innan 
startbesked meddelats är 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löpmeter 
när det gäller ett plank.  

Byggsanktionsgrundande löpmeter är i detta fall 30 meter. Slutsumman blir därmed 15 372 krono 

Förvaltningen bedömer att byggsanktionsavgiften ska tas ut av fastighetsägarna, vidare bedöms att 
det inte råder några särskilda omständigheter som enligt 11 kap. 53 § PBL skulle ligga till grund för 
att byggsanktionsavgiften skulle anses vara oskälig.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 

§ PBL av fastighetens ena ägare  med 7686 kronor och av fastighetens andra ägare 

 med 7686 kronor. För den sammanlagda byggnadsavgiften om 15 372 kronor är 

fastighetsägarna solidariskt betalningsskyldiga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 142 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Klagomål 

Förklaring  

Protokoll från besök av fastigheten  

Verifiering av rättelse gällande komplementbyggnad  

Ortofoton 2017 och 2019 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-19 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 

- Fastighetsägarna enligt sändlista 

 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR  
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§ 169/20 MSN/2020/0762/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite 

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

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  med stöd av 26 kap. 9 

och 14 §§ MB, vid vite om 25 000 kronor, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom 

vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt Bilaga A: 

1. Den altan med vindskydd som är uppförd på stranden på den sydliga delen av fastigheten strax 

söder om vegetationsgränsen (bild 2 & 3) 

2. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas.  

Protokollsanteckning 
Förvaltningen presenterade under sammanträdet en skrivelse från fastighetsägaren som biläggs som 
beslutsunderlag. Yttrandet förändrar inte förvaltningens förslag i sak.  

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha uppfört 

en altan med vindskydd samt en bod på strandskyddat område. 

2019-03-05 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn beslut om att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöva tillsyn för att öka tillgängligheten till strandlinjen 

på Ören i enlighet med allemansrätten och strandskyddet (7 kap 13 § MB). 

Vid besök på platsen av förvaltningen 2019-09-18 kunde konstateras att fastighetsägarna på sin 

fastighet låtit uppföra en altan med vindskydd av trä samt en bod utan att strandskyddsdispens 

sökts eller beviljats. 

2020-04-20 kontaktade förvaltningen fastighetsägaren via brev för att få en förklaring till det utan 

dispens utförda åtgärderna. 

2020-05-07 inkommer fastighetsägaren med svar på förvaltningens skrivelse. I svaret anför 

fastighetsägaren bland annat att boden fanns när fastigheten köptes 1992 och att tidigare 

fastighetsägare använt den som redskapsbod och den byggdes troligtvis på 1940 eller 1950-talet. 

Altanen med vindskydd byggdes under mitten av 1990-talet och enligt minne har besked erhållits 

från kommunen att inget tillstånd eller bygglov behövdes. 

Vid besök på platsen av förvaltningen 2020-05-13 kunde det som tidigare konstaterats bekräftas 

samt att det på altanen finns en skylt uppsatt om privat område (se bild 3).  

Planförhållanden och riksintressen 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom samlad bebyggelse. 
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Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen framställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Oxnö, 

Svärdsö och Torö antagen 1993.  

Fastigheten ligger i 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 betraktas 

 Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som skadar 

natur- och kulturvärden på platsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB gäller strandskydd 300 meter i land och 100 meter i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom strandskyddsområde inte: 

1. Uppföra nya byggnader 

2. Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att det hindrar eller 

avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. 

3. Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar eller anordningar som 

avses i 1 och 2 

4. Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 

 

Enligt 7 kap, 18 b § MB får dispens från bestämmelserna meddelas om det finns särskilda skäl. 

Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten vid misstanke om brott avseende överträdelse av 

strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela föreläggande och förbud i enskilt fall för att 

strandskyddsbestämmelse eller beslut om strandskydd som har meddelats med stöd av balken ska 

följas. 

Enligt 26. kap 14 § får föreläggande förenas med vite. 

Anmälan till åklagarmyndighet 
Anmälan enligt 26. kap 2§ MB har utförts. 

Bedömning 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av 

stränderna, tryggandet av förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda 

livsvillkor för växter och djur är en nationell angelägenhet framgår av propositionen Svenska 

miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop. 2009/10 s. 155).  

I fastighetsägarens förklaring anförs att boden uppfördes 1940 eller 1950-talet, men inget underlag 

för att tillstyrka anförandet har presenterats. Enligt 2 kap. 1 § MB ligger bevisbördan hos den som 

vidtagit en åtgärd att visa att de förpliktelser som följer av kapitlet iakttas. 

På fastigheten finns en naturlig avgränsning från stenstranden i och med vegetationsgränsen. I ett 

beslut om bygglov för en anläggning (tennisbana) på fastigheten som togs av byggnadsnämnden 
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1977-03-14 (Bn § 210), föreskrivs att endast den del av fastigheten som begränsas av tomtgränsen 

i norr och 10 m söder om fritidshuset i söder, får ianspråktas som tomtplats. I kartunderlaget för 

tomten nämns fyra byggnader på fastigheten med dess placering. Ingen av byggnaderna som 

nämns överensstämmer med bodens placering som behandlas i detta ärende. Därmed bedöms 

boden ha tillkommit efter ovan nämnda ärendes behandling. 

Uppförandet av altan med vindskydd samt bod bedöms av förvaltningen vara utförda utanför 

tidigare bestämt tomtplats och utan att dispens från strandskyddet medgivits. 

Förvaltningen bedömer att dispens från strandskyddet i efterhand ska avstyrkas eftersom 

allmänhetens friluftsliv motverkas genom att hindras eller avhållas från att beträda området. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  med stöd av 26 kap. 9 

och 14 §§ MB, vid vite om 25 000 kronor, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom 

vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den altan med vindskydd som är uppförd på stranden på den sydliga delen av fastigheten strax 

söder om vegetationsgränsen (bild 2 & 3) 

2. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 143 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 och 2020-05-13 

Karta med bilder markerade samt flygfoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tidigare beslut med karta / tomtplats 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Fastighetsägarens bemötande av kommunicering av förslag till beslut 

 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
Fastighetsägarna 

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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§ 170/20 MSN/2020/0761/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite  

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

 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  med stöd av 26 

kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor och , vid vite 

om 10 000 kronor att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta 

bort följande enligt Bilaga B: 

1. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

2. De utemöbler som är permanent uppställda på stranden på den sydliga delen av fastigheten 

strax söder om vegetationsgränsen (bild 1, 2, 4 & 5) samt uppdragningsramp (bild 3) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas.  

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha uppfört 

en bod samt permanent placerat utemöbler på strandskyddat område. 

2019-03-05 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn beslut om att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöva tillsyn för att öka tillgängligheten till strandlinjen 

på Ören i enlighet med allemansrätten och strandskyddet (7 kap 13 § MB). 

Vid besök på platsen av förvaltningen 2019-09-18 kunde konstateras att det på fastigheten finns 

uppfört en bod samt permanent uppställda utemöbler utan att strandskyddsdispens sökts eller 

beviljats. 

2020-04-20 kontaktade förvaltningen fastighetsägaren via brev för att få en förklaring till det utan 

dispens utförda åtgärderna. 

2020-05-11 inkommer fastighetsägaren med svar på förvaltningens skrivelse. I svaret anför 

fastighetsägaren bland annat att boden ersatte ett tidigare båthus på 70/80-talet och att båthuset 

funnits sedan ca 1940. Vad gäller möbler så nämns att det från början var en stor ekmöbel som stod 

bakom solgropen /skyttevärnet och som sedan flyttats ned, men eldades sedermera upp på 1990-

talet. Uppdragningsrampen har haft samma grundkonstruktion sedan 1940-talet.  

Vid besök på platsen av förvaltningen 2020-05-13 kunde det som tidigare konstaterats bekräftas.  

Planförhållanden och riksintressen 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom samlad bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen framställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Oxnö, 

Svärdsö och Torö antagen 1993.  
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Fastigheten ligger i 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 betraktas 

 Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som skadar 

natur- och kulturvärden på platsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB gäller strandskydd 300 meter i land och 100 meter i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom strandskyddsområde inte: 

1. Uppföra nya byggnader 

2. Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att det hindrar 

eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. 

3. Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar eller anordningar som 

avses i 1 och 2 

4. Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 

 

Enligt 7 kap, 18 b § MB får dispens från bestämmelserna meddelas om det finns särskilda skäl. 

Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten vid misstanke om brott avseende överträdelse av 

strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela föreläggande och förbud i enskilt fall för att 

strandskyddsbestämmelse eller beslut om strandskydd som har meddelats med stöd av balken ska 

följas. 

Enligt 26. kap 14 § får föreläggande förenas med vite. 

Anmälan till åklagarmyndighet 
Anmälan enligt 26. kap 2§ MB har utförts. 

Bedömning 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av 

stränderna, tryggandet av förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda 

livsvillkor för växter och djur är en nationell angelägenhet framgår av propositionen Svenska 

miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop. 2009/10 s. 155).  

I fastighetsägarens förklaring anförs att boden ersatte tidigare båthus som revs under 70/80-talet. 

Den nya boden uppfördes därmed efter att strandskyddslagstiftningen infördes. Även för en 

ersättningsbyggnad måste strandskyddsdispens sökas, vilket inte gjorts för denna bod.  

För fastigheten återfinns inte något beslut om dispens från strandskyddet och då inte heller något 

beslut om tomtplats. Därmed kan inte undantag från strandskyddsbestämmelserna för 

kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad enligt 7 kap. 17 § MB hävdas.  
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Tomtplatsen är det område inom vilket markägaren kan hävda en privat zon. Hur tomtplatsen ska 

bestämmas måste bedömas från fall till fall. En av utgångspunkterna är att en tomt inte ska sträcka 

sig ända till strandlinjen. Fastighetens storlek och form tillsammans med topografi, växtlighet och 

byggnaders placering är avgörande för bedömningen.  

På fastigheten finns en naturlig avgränsning från stranden i och med vegetationsgränsen. Därmed 

bedöms boden och utemöbler som är placerade på stranden avhålla allmänheten från att vistas i ett 

område som tidigare varit tillgängligt enligt 7 kap. 15 § MB och vara utförd utan att dispens från 

strandskyddet medgivits.  

Uppförandet av altan med vindskydd samt bod bedöms av förvaltningen vara utförda utanför 

tidigare bestämt tomtplats och utan att dispens från strandskyddet medgivits. 

Förvaltningen bedömer att dispens från strandskyddet i efterhand för åtgärderna bör avstyrkas 

eftersom allmänhetens friluftsliv motverkas genom att hindras eller avhållas från att beträda 

området. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 26 

kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor och  vid vite 

om 10 000 kronor att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta 

bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

2. De utemöbler som är permanent uppställda på stranden på den sydliga delen av fastigheten 

strax söder om vegetationsgränsen (bild 1, 2, 4 & 5) samt uppdragningsramp (bild 3) 

Arbetsutskottet förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 144 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 och 2020-05-13 

Karta med bilder markerade samt flygfoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges  

Fastighetsägarna 

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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§ 171/20 MSN/2020/0306/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite 

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

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och 

 stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 

20 000 kronor vardera, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft 

låta ta bort följande enligt Bilaga C: 

1. De fyra staketstolpar med som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet och 

, från vegetationsgränsen ner mot strandkanten (bild 1 & 4) 

2. De på stranden strax söder om vegetationsgränsen permanent uppställda utemöblerna samt 

flaggstång (bild 3) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas.  

Protokollsanteckning 
Förvaltningen presenterade under sammanträdet en skrivelse från fastighetsägaren som biläggs som 
beslutsunderlag. Yttrandet förändrar inte förvaltningens förslag i sak.  

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha satt 

upp staketstolpar samt permanent uppställda utemöbler på strandskyddat område. 

2019-03-05 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn beslut om att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöva tillsyn för att öka tillgängligheten till strandlinjen 

på Ören i enlighet med allemansrätten och strandskyddet (7 kap 13 § MB). 

Vid besök på platsen av förvaltningen 2019-09-18 kunde konstateras att det på fastigheten fanns 

uppförda staketstolpar ner på stranden, en uppsatt skylt samt permanent uppställda utemöbler utan 

att strandskyddsdispens sökts eller beviljats. 

2020-04-20 kontaktade förvaltningen fastighetsägaren via brev för att få en förklaring till det utan 

dispens utförda åtgärderna. 

2020-05-04 inkommer fastighetsägarna med svar på förvaltningens skrivelse. I svaret anför 

fastighetsägaren bland annat att det från ca 1938 och fram till 80-talet fanns ett staket uppfört 

bestående av stolpar med betongfot och järntråd. På 80-talet byttes dessa ut mot fyra trästolpar för 

att markera gränsen mellan allmänningen och den privata fastigheten. Skylten ”Privat tomt” sägs 

har avlägsnats, vilket gjordes hösten 2019. I skrivelsen nämner man även att den enkla 

flaggstången används för att upplysa om vindriktning och styrka, att utemöblerna används både av 

dem själva och besökande och att de går att flytta. 

I skrivelsen tas även synpunkter upp gällande växt- och fågelliv, ansvaret som vilar på de olika 

parterna samt den fortsatta kommunikationen vad gäller kommunens arbete på Ören. 
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Vid besök på platsen av förvaltningen 2020-05-13 kunde konstateras att de uppförda 

staketstolparna ner på stranden samt de permanent uppställda utemöblerna fortfarande stod kvar, 

men att den uppsatta skylten med ”privat område” hade avlägsnats (bild 5).  

Planförhållanden och riksintressen 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom samlad bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen framställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Oxnö, 

Svärdsö och Torö antagen 1993.  

Fastigheten ligger i 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 betraktas 

 Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som skadar 

natur- och kulturvärden på platsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB gäller strandskydd 300 meter i land och 100 meter i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom strandskyddsområde inte: 

1. Uppföra nya byggnader 

2. Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att det hindrar 

eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. 

3. Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar eller anordningar som 

avses i 1 och 2 

4. Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 

 

Enligt 7 kap, 18 b § MB får dispens från bestämmelserna meddelas om det finns särskilda skäl. 

Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten vid misstanke om brott avseende överträdelse av 

strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela föreläggande och förbud i enskilt fall för att 

strandskyddsbestämmelse eller beslut om strandskydd som har meddelats med stöd av balken ska 

följas. 

Enligt 26 kap. 11 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som håller stängsel i ett område av 

betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra 

genomgångar som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område 

som omfattas av allemansrätten.  

Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får 

föreläggande meddelas om att ta bort det. 

Enligt 26. kap 14 § får föreläggande förenas med vite. 

Anmälan till åklagarmyndighet 
Anmälan enligt 26. kap 2§ MB har utförts. 
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Bedömning 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av 

stränderna, tryggandet av förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda 

livsvillkor för växter och djur är en nationell angelägenhet framgår av propositionen Svenska 

miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop. 2009/10 s. 155).  

I fastighetsägarens förklaring anförs att ett staket funnits sedan 1938 och att det på 80-talet byttes 

ut mot fyra stolpar enligt nuvarande utförande. Dock har inget underlag för att tillstyrka anförandet 

presenterats. Enligt 2 kap. 1 § MB ligger bevisbördan hos den som vidtagit en åtgärd att visa att de 

förpliktelser som följer av kapitlet iakttas. 

För fastigheten återfinns inte något beslut om dispens från strandskyddet och då inte heller något 

beslut om tomtplats. Därmed kan inte undantag från strandskyddsbestämmelserna för 

kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad enligt 7 kap. 17 § MB hävdas.  

Tomtplatsen är det område inom vilket markägaren kan hävda en privat zon. Hur tomtplatsen ska 

bestämmas måste bedömas från fall till fall. En av utgångspunkterna är att en tomt inte ska sträcka 

sig ända till strandlinjen. Fastighetens storlek och form tillsammans med topografi, växtlighet och 

byggnaders placering är avgörande för bedömningen.  

På fastigheten finns en naturlig avgränsning från stranden i och med vegetationsgränsen. Därmed 

bedöms de stolpar och utemöbler som är placerade på stranden avhålla allmänheten från att vistas i 

ett område som tidigare varit tillgängligt enligt 7 kap. 15 § MB och vara utförd utan att dispens från 

strandskyddet medgivits.  

Uppförandet av staketstolparna och fasta utemöbler bedöms av förvaltningen vara utförda utan att 

dispens från strandskyddet medgivits. 

Förvaltningen bedömer att dispens från strandskyddet i efterhand ska avstyrkas eftersom 

allmänhetens friluftsliv motverkas genom att avhållas från att beträda området. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och 

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 

20 000 kronor vardera, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft 

låta ta bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

5. De fyra staketstolpar med som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  

och  från vegetationsgränsen ner mot strandkanten (bild 1 & 4) 

6. De på stranden strax söder om vegetationsgränsen permanent uppställda utemöblerna 

samt flaggstång (bild 3) 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 145 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
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Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 samt 2020-05-13 

Karta med bilder markerade samt flygfoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Yttrande och fotografier från fastighetsägare, 2020-05-26 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 

Fastighetsägarna 

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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§ 172/20 MSN/2020/0765/221 

 påföljd föreläggande med 

vite 

Ärendet utgår eftersom det har inkommit ny information i ärendet.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Handläggaren 

T.f. bygglovchefen 
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§ 173/20 MSN/2020/0758/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite 

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

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

 med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor vardera, 

att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande 

enligt Bilaga D: 

1. Det på stranden uppförda vindskydd som är utfört med cement och stenar från stranden samt 

de permanent uppställda solstolarna (bild 1 och 2) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha uppfört 

ett murat vindskydd samt permanent placera solstolar på strandskyddat område. 

2019-03-05 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn beslut om att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöva tillsyn för att öka tillgängligheten till strandlinjen 

på Ören i enlighet med allemansrätten och strandskyddet (7 kap 13 § MB). 

Vid besök på platsen av förvaltningen 2019-09-18 kunde konstateras att fastighetsägarna på sin 

fastighet låtit uppföra ett uppmurat vindskydd av cement och stenar från stranden runt uteplats 

samt permanent placera ut solstolar utan att strandskyddsdispens sökts eller beviljats. 

2020-04-20 kontaktade förvaltningen fastighetsägaren via brev för att få en förklaring till det utan 

dispens utförda åtgärderna. 

2020-05-07 inkommer fastighetsägaren med svar på förvaltningens skrivelse. I svaret anför 

fastighetsägaren bland annat att vindskyddet uppfördes på 1970-talet. Man nämner även att 

solstolarna är flyttbara. 

Planförhållanden och riksintressen 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom samlad bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen framställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Oxnö, 

Svärdsö och Torö antagen 1993.  

Fastigheten ligger i 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 betraktas 
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 Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som skadar 

natur- och kulturvärden på platsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB gäller strandskydd 300 meter i land och 100 meter i vatten. 

Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom strandskyddsområde inte: 

1. Uppföra nya byggnader 

2. Ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att det hindrar eller 

avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. 

3. Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar eller anordningar som avses i 1 

och 2 

4. Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 

 

Enligt 7 kap, 18 b § MB får dispens från bestämmelserna meddelas om det finns särskilda skäl. 

Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten vid misstanke om brott avseende överträdelse av 

strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 

Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela föreläggande och förbud i enskilt fall för att 

strandskyddsbestämmelse eller beslut om strandskydd som har meddelats med stöd av balken ska 

följas. 

Enligt 26. kap 14 § får föreläggande förenas med vite. 

Anmälan till åklagarmyndighet 
Anmälan enligt 26. kap 2§ MB har utförts. 

Bedömning 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt 

trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av 

stränderna, tryggandet av förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda 

livsvillkor för växter och djur är en nationell angelägenhet framgår av propositionen Svenska 

miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop. 2009/10 s. 155).  

I fastighetsägarens förklaring anförs att det uppmurade vindskyddet uppfördes 1970-talet, men 

inget underlag för att tillstyrka anförandet har presenterats. Enligt 2 kap. 1 § MB ligger bevisbördan 

hos den som vidtagit en åtgärd att visa att de förpliktelser som följer av kapitlet iakttas. 

Utifrån Lantmäteriets flygbild från ca 1975 gör förvaltningen bedömningen att vindskyddet inte var 

uppfört vid tidpunkten och anses därmed har tillkommit efter det att strandskyddslagstiftningen 

började gälla.  

Tomtplatsen är det område inom vilket markägaren kan hävda en privat zon. Hur tomtplatsen ska 

bestämmas måste bedömas från fall till fall. En av utgångspunkterna är att en tomt inte ska sträcka 

sig ända till strandlinjen. Fastighetens storlek och form tillsammans med topografi, växtlighet och 

byggnaders placering är avgörande för bedömningen.  
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På fastigheten finns en naturlig avgränsning från stenstranden i och med vegetationsgränsen. I ett 

beslut om bygglov för ett uthus på ursprungsfastigheten (Ören 1:22) som togs av 

byggnadsnämnden 1982-06-04 (Bn § 166), föreskrivs att endast den del av fastigheten som 

begränsas av tomtgränsen i norr och vegetationsgränsen i söder får ianspråktas som tomtplats. 

Beslutet överklagades i den del som gällde tomtplatsen, men fastslogs av Länsstyrelsen 1982-11-19.    

Uppförandet av vindskydd samt permanent utställda solstolar bedöms av förvaltningen vara utförda 

utanför tidigare bestämt tomtplats och utan att dispens från strandskyddet medgivits. 

Förvaltningen bedömer att dispens från strandskyddet i efterhand för åtgärderna bör avstyrkas 

eftersom allmänhetens friluftsliv motverkas genom att hindras eller avhållas från att beträda 

området. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor vardera, 

att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande 

enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Det på stranden uppförda vindskydd som är utfört med cement och stenar från stranden samt 

de permanent uppställda solstolarna (bild 1 och 2) 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-06-02, § 147 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 

Karta med bilder markerade samt ortofoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tidigare beslut om tomtplats ursprungsfastigheten  

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 

Fastighetsägarna 

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 

  

http://www.nynashamn.se/GDPR
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§ 174/20 MSN/2020/0571/267B 

Oxnö 8:21, Västra Skogsvägen 28, Oxnö, Torö – 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad (garage) 

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

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

fritidshus med en byggnadsarea om ca 122 m² samt en komplementbyggnad (garage) med en 

byggnadsarea om ca 25 m². Som tomtplats avgränsas ett område enligt markering på situationsplan 

som biläggs detta beslut.  

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 1, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat. 

Strandskyddsdispens 11 300 kronor 

Summa avgifter 11 300 kronor 

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

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 

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

avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

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

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

länsstyrelsen. 

Åtgärden kräver även bygglov och startbesked enligt PBL. 

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

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. 

Förkortningar: PBL (Plan- och bygglagen), Miljöbalken (MB), Lagen om kulturminnen m.m. (KML). 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en byggnads- och bruttoarea om ca 122 m² 

samt nybyggnad av komplementbyggnad (garage) om 25 m² byggnads- och bruttoarea. 

Bakgrund 
2008 kom en förfrågan in om att få uppföra bostadshus på den södra delen av den obebyggda 



 

PROTOKOLL Sida 61(79) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

fastigheten om totalt 50 000 kvm. Strandskyddsdispens beviljades i ett beslut från Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden daterat 2014-12-11. Beslutet vann laga kraft 2015-01-09. I det beslutet 

avgjordes att hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats förutom en 15 meter bred korridor 

längs fastighetens nord- östra sida. Den skulle underlätta för allmänheten att ta sig ner till 

Torövägen och vidare till strandlinjen. Underrättelse om avslutad förrättning registrerades 2015-07-

03.  

 

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. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002. 

Bedömning enligt miljöbalken 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens 

tillgång till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom det på fastigheten finns en 

gemensamhetsanläggning om ca 15 meter som gör att allmänheten kan ta sig från Västra 

Skogsvägen ner till Torövägen och strandlinjen. Bostadshuset placeras på en nivå högre än 

Torövägen  och blir väl avskilt från strandområdet. Förvaltningen anser att dispens kan medges då 

förslaget uppfyller både punkt 1 och 2 avseende de särskilda skälen i 7 kap 18 c § Miljöbalken. 

Naturvårdsverkets och Boverkets Strandskydd- en vägledning för planering och prövning (Handbok 

2009:4, s. 52-53), anger att avskiljande exploateringar är sådant som tydligt hindrar allmänheten att 

röra sig från den aktuella platsen till stranden.  

Torövägen med vägnummer 528 (skyltad med 50 och 70 km/h) bedöms som en sådan större väg 

som är avskiljande mellan stranden och aktuell exploatering. 

Fri passage för allmänheten säkerställs genom tomtplatsavgränsning. Längs den 15 meter breda 

gemensamhetsanläggningen ska buskar planteras för att tydligt skilja åt tomtplatsen mot 

gemensamhetsanläggningen. Livsbetingelser för växt- och djurlivet bedöms inte påverkas. 

Som särskilda skäl kan betraktas/ har sökanden angivit att: 

Området/åtgärden 

1. Är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från 

området närmast strandlinjen. 

 

Förvaltningen bedömer att det angivna skälet kan betraktas som särskilt skäl eftersom infart till 

fastigheten sker via Västra Skogsvägen som är belägen öster om fastigheten och ligger precis på 
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gränsen till strandskyddsområdet. Torövägen som är belägen väster om fastigheten skiljer 

fastigheten från strandlinjen.  

Fri passage för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv enligt 7 kap 18 f 

§ MB kan säkerställas genom föreslagen tomtplatsavgränsning/markeras på situationsplan 

 

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

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

syfte. 

Tillstyrkan 
Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 

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

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

fritidshus med en byggnadsarea om ca 122 m² samt en komplementbyggnad (garage) med en 

byggnadsarea om ca 25 m². Som tomtplats avgränsas ett område enligt markering på situationsplan 

som biläggs detta beslut.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-06-09 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 situationsplan 

1 situationsplan med tomtplatsavgränsning 

3 ritningar huvudbyggnad 

Ansökan 

Bilagor 
Beslut om tomtplatsavgränsning i ärende från 2008. (MSN/2008/0425). 

I ärendet, MSN/2008/0425) om förhandsbesked för avstyckning av tre tomter ( Oxnö 8:19, Oxnö 

8:20 och Oxnö 8:21 finns en dom från Mark- och miljödomstolen att ur befintlig grund ta ut 2 500 

liter per dygn, vilket ska räcka till tre hushåll. 

 

Skickas till 
Akten 

Sökanden 

Beslutet delges 

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor  

Kopia för kännedom 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 

 

Hur man överklagar 

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

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

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

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

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

den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

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



 

PROTOKOLL Sida 64(79) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 175/20        MSN/2020/1101/291 

Förhyrning av skollokaler i Nynäshamns tätort  

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

1. Godkänna förstudien, daterad 2020-06-11. 

2. Uppdra till förvaltningen att påbörja upphandling av förhyrning av skollokaler i Nynäshamns tätort 

enligt barn- och utbildningsnämndens behovsanalys och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

förstudie.  

3. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner upphandling 

enligt förfrågningsunderlaget.  

4. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram en plan och kostnadsbedömning för 

renovering och eventuell anpassning av Nynäshamns kommuns gymnasiebyggnad(er) för att kunna 

inrymma t.ex. högstadium och/eller NKC;s verksamheter. 

5. att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ber barn- och utbildningsnämnden att förtydliga 

t.ex.: 

- Hur många elever är det som behöver lokaler och vilka åldersgrupper det rör 

- Varför en aula behövs.  

Reservationen och särskilda yttranden 

Hans-Owe Krafft (SN) lämnar ett särskilt yttrande som stöd för sitt tilläggsyrkande. Yttrandet biläggs 

protokollet som Bilaga E.  

Sammanfattning  
Barn- och utbildningsnämnden har lämnat en behovsanalys om utökning av skollokaler. En förstudie 

har genomförts skyndsamt. Förstudien förordar att ett hyreskontrakt upphandlas i konkurrens.  

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  

1. Godkänna förstudien, daterad 2020-06-11.  

2. Uppdra till förvaltningen att påbörja upphandling av förhyrning av skollokaler i Nynäshamns tätort 

enligt barn- och utbildningsnämndens behovsanalys och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens 

förstudie.  

3. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner 

förfrågningsunderlaget innan utskick.  

Yrkanden 
Hans-Owe Krafft (SN) yrkar på tilläggsyrkande att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar 
fram en plan och kostnadsbedömning för renovering och eventuell anpassning av Nynäshamns 

kommuns gymnasiebyggnad(er) för att kunna inrymma t.ex. högstadium och/eller NKC;s 
verksamheter och att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ber barn- och utbildningsnämnden 
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att förtydliga t.ex.: 
- Hur många elever är det som behöver lokaler och vilka åldersgrupper är det rör 
- Varför en aula behövs. 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till Kraffts tilläggsyrkanden.  

Carl Marcus (SD) yrkar bifall till Kraffts tilläggsyrkanden. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 

förslag mot förvaltningens förslag med Kraffts tilläggsyrkande.  

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Kraffts tilläggsyrkande.  

och finner bifall för förvaltningens förslag med Kraffts tilläggsyrkande.. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förstudie, Förhyrning av skollokaler i Nynäshamns tätort, 2020-06-11, Nynäshamns kommun 

Delegationsbeslut, 2020-06-11 Beslut BUN 2020-06-10, § 99/20 

Tjänsteutlåtande, 2020-06-12 

Skickas till 
Akten  

Fastighetschef 

Barn- och utbildningsnämnden 

Lokalstrateg 
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§ 176/20       MSN/2020/1102/008  

Ärende väckt av ledamot – nya toaletter vid resecentrum i 
Ösmo 
Göran Bergander (S) har inkommit med ett väckt ärende.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

1. Godkänna väckande av ärende 
2. Uppdra till förvaltningen att bereda ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Nämndsekreterarena/Balanslistan  
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§ 177/20        MSN/2020/0014/008  

Delegationsrapport 

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 2020-05-11 – 2020-06-08 

Skickas till 
Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-05-11 – 2020-06-08 

Ansvarig enhet Ärende 
Delegations-

punkt 
Beslut 

Arbetsutskottet MSN/2019/1850/235, 
AU 2020-05-05, § 119 

8.2.12 

Positivt förhandsbesked 
meddelas för 

nybyggnad av verkstad 

och kontorsbyggnad på 
fastigheten Sittesta 1:22 

Fastighet och service MSN/2020/0636/290 
Musköten 2 - Vansta 
förskola  
Behovsanalys dörr för 
personal 

9.9 

Hyresgästanpassning 
Vansta förskola 

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

Beslut fattat med 
stöd av beslut i 

krisledningsnämn
den 2020-04-07 

Hyresreducering med 
anledning av Covid-19, 
Mahnaz Café 

Fastighet och service MSN/2020/0935/291 
Hallängen 1 - 
Vanstaskolan, Ny 
lekställning 

2.8 

Ny lekställning 
Vanstaskolan 

Fastighet och service MSN/2020/1071/295 
Tången 1 - 
Energieffektivisering 
byte vs-pumpar 

2.8 

Tången 1 - 
Energieffektivisering, 
byte av vs-pumpar 

Fastighet och service MSN/2020/0969/291 
Torp 10:1 - Kyrkskolan, 
Utbyte av panel 

2.8 
Utbyte av panel 
Kyrkskolan 

Plan, stab och 
bygglov 

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

19.1 

Adressättning - Fullbro 
2:12 och Fullbro 2:13 

Plan, stab och 
bygglov 

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

19.1 

Adressättning - Gränja 
2:17 

Plan, stab och 
bygglov 

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

19.1 

Adressättning - Gränja 
2:18 

Plan, stab och 
bygglov 

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

19.1 

Adressättning - 
Skonaren 2 
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Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0692/287 
Tillbyggnad Rad-, par-, 
kedjehus 

8.2.17 

Beslut om ansökan 
avvisas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0943/220A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad 
och installation av 
eldstad 

8.2.17 

Beslut om att anmälan 
återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

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

8.2 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0480/234A 
Bygglov tillbyggnad - 
fritidshus - altan 

8 
Beslut om bygglov inkl 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0693/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementsbyggnad 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0335/229 
Bygglov - Ändrad 
användning från carport 
till förråd 

8 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0784/233A 
Bygglov uppsättande- 
Skylt/ljusanordning 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0957/220A 
Anmälan nybyggnad av 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0943/220A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad 
och installation av 
eldstad 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0927/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad - 
gäststuga 

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/2020/0952/227 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad- 
bastu och installation av 
eldstad 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0950/227 
Anmälan nybyggnad av 
komplementbyggnad- 
växthus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0959/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0990/237A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0989/227 
Bygglov nybyggnad stall 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0994/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/1015/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad 
garage 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0794/287 
Bygglov nybyggnad 
altan 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om ytterligare 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0957/220A 
Anmälan nybyggnad av 
komplementbyggnad- 
gäststuga 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om ytterligare 
kompletteringar 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0413/235 
Förhandsbesked 
nybyggnad - 
Enbostadshus 

8.2.19 

Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0909/236 
Rivningslov rivning av 
komplementbyggnad- 
garage 

8.2.8 

Beslut om rivningslov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0691/236 
Ansökan - Rivningslov - 
Uthus 

8 
Beslut om rivningslov  
och startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0901/236 
Rivningslov- rivning av 
del av byggnad- 
skorsten 

8 

Beslut om rivningslov 
och startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/1113/237A 
Tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0588/226 
Anmälan installation av 8.3 

Beslut om slutbesked 
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eldstad insats i befintlig 
spis 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1731/237 
Ansökan om bygglov - 
nybyggnad 
enbostadshus 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1035/237 
Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus och 
komplementbyggnad 
Jursta 4:40 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2015/0413/229 
Bygg övrigt - anmälan 
om bygglovbefriad 
åtgärd, Attefallshus 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2013/0707/229 
Bygglov övrigt - 
väderskydd 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2015/0755/229 
Tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1375/234A 
Bygglov tillbyggnad 
fritidshus 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/0321/234 
Ansökan bygglov, 
rivningslov - Nybyggnad 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0791/237A 
Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus - 
takkupa- Attefall 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0898/223 
Anmälan om 
installation av trapphiss 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0936/226 
Anmälan installation av 
eldstad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0804/220A 
Anmälan nybyggnad - 
komplemenytbyggnad - 
friggebod, attefall 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

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

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0950/227 
Anmälan nybyggnad av 8.3 

Beslut om startbesked 
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komplementbyggnad- 
växthus 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0842/226 
Anmälan installation av 
eldstad enbostadshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0914/226 
Anmälan  installation av 
eldstad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/2011/237 
Rivningslov 
enbostadshus och 
bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0831/237A 
Bygglov fasadändring , 
utvändig ändring - 
enbostadshus 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1684/229 
Nybyggnad av parkering 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0822/227A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad - 
uterum 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1763/237 
Nybyggnad 
enbostadshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0809/237A 
Bygglov - Utvändig 
ändring - Enbostadshus 
- Knipan 10 

8.2.17 

Beslut om återtagande 
av ansökan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0883/231A 
Bygglov tillbyggnad - 
rad-, par-, kedjehus 

8.2.17 
Beslut om återtagande 
av ansökan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0847/237A 
Anmälan - tillbyggnad 
en- eller tvåbostadshus 
- Uterum 

8.2.17 

Beslut om återtagande 
av ärende 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2015/0169/229 
Bygg övrigt - Anmälan 
om bygglovbefriad 
årgärd, tillbyggnad 

8.2.17 

Beslut ärendet avslutas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0904/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0903/237 
Bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 
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Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0873/227A 
Bygglov tillbyggnad 
enbostadshus- uterum 

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0872/227 
Bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0960/227A 
Anmälan nybyggnad - 
komplementbyggnad  - 
garage 

21.9 

Kommunicering av 
förslag till beslut med 
föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2014/0722/227A 
Om- och tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

8.3 
Slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1703/233 
Ändrad användning 
lokal till lägenhet 

8.3 
Startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2014/0816/267B 
Strandskyddsdispens 
och bygglov för 
nybyggnad 
föreningsgård - 
återuppbyggnad 

8.3 

Startbesked för 
uthusbyggnader 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1234/224 
Funktionskontroll OVK - 
Musköten 1 

8.2.17 
Ärendet avslutas 

Stadsmiljö MSN/2020/0977/319 
Investering - 
Förrådsmaterial 

2.9 
Delegationsbeslut -  
Investering - 
Förrådsmaterial 

Stadsmiljö MSN/2020/1019/517 
Grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
Segersängs 
infartsparkering, internt 
Stadsmiljö 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd ansökan om 
grävning/schaktning i 
allmän platsmark - 
Segersängs 
infartsparkering, internt 
Stadsmiljö 

Stadsmiljö MSN/2020/1063/517 
TA-Plan Hamnviksvägen 

7.10 

Delegationsbeslut - 
godkänd TA-plan - 
Hamnviksvägen, Beviljat 
grävtillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/1062/517 
TA-Plan - Nynäsvägen 
26 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Godkänd TA-plan 
Nynäsvägen, godkänt 
grävtillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0955/517 
Schaktlovsansökan 
Vaktbergsvägen 

7.10 
Delegationsbeslut - 
Schaktlov och TA-plan 
Vaktbergsvägen 26 
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Stadsmiljö MSN/2020/0940/517 
TA-Plan  - Centralgatan 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Schaktlov och TA-plan, 
Centralgatan, 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/1031/267 
Allmän 
sammankomst/Begagna
nde av offentlig plats - 
Danspass i 
Svandammsparken 

7.14 

Delegationsbeslut - 
Yttrande,  Allmän 
sammankomst/Begagna
nde av offentlig plats - 
Danspass i 
Svandammsparken 

Stadsmiljö MSN/2020/0902/267 
Levande musik - 
Uteservering Eight 
Friends Inn, 
Järnvägsgatan 1, 
Nynäshamn 

7.14 

delegationsbeslut -
Levande musik - 
Uteservering Eight 
Friends Inn, 
Järnvägsgatan 1, 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0949/517 
Ansökan Schaktlov 

7.10 

MSN/2020/0949/517-1 
- Ansökan schkatlov och 
TA-plan Centralgatan - 
Lövlundsvägen 

Stadsmiljö MSN/2020/0964/517 
TA-Plan - Mörbyvägen 7-10 

Mörbyvägen TA-plan, 
godkänd ansökan om 
grävtillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0930/267 
Begagnande av offentlig 
plats - Varuexponering 
med försäljning och 
gatupratare utanför 
butik -  Fredsgatan 11 

7.14 

Remiss - 
Varuexponering med 
försäljning och 
gatupratare, Fredsgatan 
11, Nynäshamn, 
A210.862/2020/YJ Svar 
senast 25/5-2020 

Stadsmiljö MSN/2020/0995/267 
Begagnande av offentlig 
plats - Nynäshamns 
gästhamnsområde 7.14 

Yttrande gällande 
ansökan om 
begagnande av offentlig 
plats, Gästhamnen i 
Nynäshamn för 
försäljning av italienska 
delikatesser 

Stadsmiljö MSN/2020/1031/267 
Allmän 
sammankomst/Begagna
nde av offentlig plats - 
Danspass i 
Svandammsparken 

7.14 

Yttrande gällande 
begagnande av offentlig 
plats i 
Svandammsparken för 
uthomhusträning, Puls 
och Träning Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0944/267 
Begagnande av offentlig 
plats - Gruppgymnastik  
Stadsparken, 
Nynäshamn. 

7.14 

Yttrande gällande 
gruppgymnastik 
Stadsparken i 
Nynäshamn 
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Stadsmiljö MSN/2020/1074/267 
Offentlig 
tillställning/begagnande 
av offentlig plats - 
Utomhusträning/dans, 
Zumba i Ösmo och 
Sorunda/Spångbro 

7.14 

Yttrande gällande 
utomhusträning på 
allmän platsmark vid 
Ösmo torg, på 
gräsplanen vid 
Sunnerby förskola och 
på ängen på baksidan 
av Ösmo centrum 
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§ 178/20        MSN/2020/0007/008  

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 2020-05-08 - 2020-06-05 

Skickas till 
Akten 

 



 

PROTOKOLL Sida 77(79) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum  

2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 179/20  

Rapport från politiker 

Inget noterat.  

Nämnden tackar avgående ordförande.   
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§ 180/20  

Rapport från förvaltningschefen 

Inget att notera.  
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2020-06-16  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 181/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 

Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda.  

 

 

 



Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  
Nynäshamns   kommun  

Västerby    2020-06-16  

Tilläggsyrkande   beträffande   förhyrning   av   skollokaler   i   orten   Nynäshamn  

Bakgrund  

Den   förstudie   som   ligger   till   grund   för   rubricerat   ärende   har   genomförts   under   mycket   kort   tid   (ett   dygn   om   man  
utgår   från   dateringen).   Förstudien   väcker   ett   antal   frågor   men   framförallt   är   vi   förvånade   över   att   de   lokaler   som  
finns   i   vår   kommuns   gymnasiebyggnad(er)   inte   nämns   eller   ses   som   en   resurs   för   behovet   av   t.ex.   högstadie   och  
Nynäshamns   KompetensCentrum,   NKC.   Vi   vill   därför   att   förvaltningen   tar   fram   en   plan   för   renovering   och   ev  
anpassning   av   vår   kommuns   gymnasiebyggnad(er)   för   att   kunna   inrymma   andra   verksamheter   som   t.ex.  
högstadium   och   /   eller   NKC:s   verksamheter   

Yrkande   

Vi   yrkar   på   att   nedanstående   punkter   läggs   till:  

1. att   vår   förvaltningen   tar   fram   en   plan   och   kostnadsbedömning   för   renovering   och   ev   anpassning   av   vår
kommuns   gymnasiebyggnad(er)   för   att   kunna   inrymma   t.ex.   högstadium   och   /   eller   NKC:s   verksamheter

2. att   vår   förvaltningen   ber   Barn-   och   utbildningsnämnden   att   förtydliga   t.ex.:
a. Hur   många   elever   är   det   som   behöver   lokaler   och   vilka   åldersgrupper   är   det?
b. Varför   behövs   en   aula?

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Hans-Ove   Krafft  
Ledamot   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  
och   ersättare   i   kommunfullmäktige  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

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