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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

      
    

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-05-19 
Anslaget sätts upp: 2020-05-20 Anslaget tas ned: 2020-06-10 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Elin Fernström   

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort och via Skype, 2020-05-19 kl. 14.00-17.10 
Ajournering 15.50-16.00 

Beslutande 
Daniel Adborn (L)   
Åke Jonsson (M), via Skype 
Fredrik Sönnergren (M), via Skype, §§ 114-130.  
Patrik Appelkvist Larsson (C)   
David Öberg (KD), via Skype   
Göran Bergander (S), via Skype  
Anki Lindeberg (S), via Skype   
Johnny Edholm (S), via Skype   
Anna Evans (MP), via Skype   
Per Ranch (SN)   
Donald Löfving (SD), via Skype 
Otto Svedenblad (M), via Skype, ersätter Fredrik Sönnergren §§ 131-148 
 
Icke tjänstgörande ersättare 
Anna Eklund (L), via Skype 
Åke Jonsson (M), via Skype 
Otto Svedenblad (M), via Skype, §§ 114-130 
Britt-Marie Jakobsson (PPiN), via Skype 
Helene Sellström Edberg (S)  
Yvonne Lundin (S), via Skype 
Leif Branting (MP), via Skype 
Carl Marcus (SD)   

Paragrafer 
§§ 114-148 

Justeringens plats och tid  
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-05-19 kl. 17.15 

 

Underskrifter 
 
 
  
Daniel Adborn   Per Ranch 
Ordförande  Justerare 
 
 
 
 
Elin Fernström 
Sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef 
Claes Kilström, fastighetschef, §§ 114-121 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef , §§ 114-131 
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef, §§ 114-131 
Malin Qviberg, projektledare VA, §§ 114-131 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  
Marie Ekenstierna, controller, via Skype, §§ 114-121 
Rikard Strandberg, t.f. bygglovschef, §§ 130-141 
Maria Landin, planchef, via Skype, §§ 130-133 
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Innehållsförteckning             
 

 Ärende 
 Upprop och anmälan av förhinder 
 Val av justerare 

§ 114/20 Fastställande av dagordning 
§ 115/20 Övriga frågor och medskick 
§ 116/20 Rapport från avdelningscheferna 
§ 117/20 Rapport om fastighetsavdelningen 
§ 118/20 Redovisning av beslut i andra nämnder 

§ 119/20 Yttrande - förtydligande angående revisorernas granskning och miljö-och 
samhällsbyggnadsnämndens ansvar 

§ 120/20 Utökning av projektbudget - SBR Nynäshamns reningsverk 

§ 121/20 Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och 
internbudget 2020, tertial 1 

§ 122/20 Förslag till revidering och nya taxor 
§ 123/20 Investering infartsparkering segeräng 

§ 124/20 Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - Muddra och fyll på sand vid 
badplatsen, Stora Vika 

§ 125/20 Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - Röjning av strand, Stora 
Vika 

§ 126/20 Svar på medborgarförslag om förbättring av parkeringssituationen på 
Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan 

§ 127/20 Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser vid förskolan Fjärden, utökad 
belysning vid hundhägnet och bollplanen 

§ 128/20 Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Vikingavägen, 
korsningen Vikingavägen-Lövlundsvägen samt norra Hamngatan 

§ 129/20 Utökning av projektbudget - Investering av reservkraft 

§ 130/20 Återremitterat ärende Investering överföringsledning mellan Segersäng och 
Ekeby och kommunalt vatten och avlopp i Ekeby 

§ 131/20 Planuppdrag Spiken 1 m fl 

§ 132/20 Avslut av planbesked Nibble 1:4, utvidgning av befintligt äldreboende Tallåsen, 
Ösmo 

§ 133/20 Avslut av detaljplan för Angeln 2 och planuppdrag för del av Vansta 5:50 

§ 134/20  – Påföljd (Byggsanktionsavgift) för påbörjad 
åtgärd utan att bygglov beviljats och startbesked meddelats 

§ 135/20  – Fortsatt påföljd (byggsanktionsavgift) 
för påbörjad åtgärd utan bygglov beviljats eller startbesked meddelat 

§ 136/20 Nynäshamn 2:32, Oljehamnsvägen 2, Nynäshamn – Påföljd 
(byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan att startbesked meddelats 

§ 137/20 Hammersta 1:6, Alsnäset 18, Ösmo- Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbostadshus för fritidsändamål 

§ 138/20 Herrhamra 3:4, Skårnö Herrhamra 14, Torö – Ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av komplementbostadshus 

§ 139/20 Hökviksudden 3:1, Nabbenvägen 10, Torö – Nybyggnad av komplementbyggnad 

§ 140/20 Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, Torö – Ansökan om strandskyddsdispens för 
ersättningsbyggnad lada 

§ 141/20 Över Söderby 1:47, Hemfosavägen 109, Norra Sorunda, Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

§ 142/20 Information om byte av temadag 
§ 143/20 Information om byte av URL för eMeeting 
§ 144/20 Delegationsrapport 
§ 145/20 Meddelanderapport 
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§ 146/20 Rapport från politiker 
§ 147/20 Rapport från förvaltningschefen 
§ 148/20 Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
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Msn § 114/20   

Fastställande av dagordning  
 
Dagordningen fastställs.  
 
____________ 
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Msn § 115/20  

Övriga frågor och medskick 
Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen.  
 
Daniel Adborn (L) önskar informera nämnden angående att han fattat ett ordförandebeslut om att det 
ska vara avgiftsfritt för parkering i gästhamnen till den 1 juni med anledning av Coronapandemin. Han 
undrar hur nämnden ställer sig till fortsatt parkeringsavgifter i gästhamnen. Nämnden är enig om att det 
skulle kunna vara avgiftsbefriat under en viss period men att det bör finnas tidsbegränsning. Ordförande 
tar till sig synpunkterna och tar diskussionen vidare med förvaltningen.  
 
Göran Bergander (S) lyfter de övriga frågor som han tog upp under arbetsutskottet den 1 april 2020 och 
nämndens sammanträde den 14 april 2020. Han önskar få svar på dessa frågor. Det gäller en 
statusrapport om Tallbackaskolan, en redogörelse angående Gymnasiets idrottshall och uthyrning, en 
redogörelse över statusen för Vansta förskola samt en sammanställning av alla de tillfälliga lokaler som 
kommunen hyr. Claes Kilström, fastighetschef, svarar att rapporten kommer ske under dagens 
sammanträde, § 117.    
 
Carl Marcus (SD) lyfter en övrig fråga angående att det är dålig belysning vid övergångsställen i centrum. 
Ordförande svarar att det går att åtgärda detta men det är en budgetfråga. Jesper Skoglund, 
stadsmiljöchef, tar med sig frågan för vidare utredning.  
 
______________ 
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Msn § 116/20   

Rapport från avdelningscheferna 
 
Jesper Skoglund, stasmiljöchef, rapporterar att om pågående projekt över 1 miljon kronor. Projekt med 
gatubeläggning har fått högre utfall än beräknat.  
 
Malin Qviberg, projektledare VA, rapporterar om pågående projekt över 1 miljon kronor.  
 
Claes Kilström, fastighetschef, rapporterar om pågående projekt över 1 miljon kronor. Tillgänglighet och 
renovering av Gröndalshallen följer inte budget och tidplan. Projektet kommer skjutas till nästa år. 
Renovering av tak på Gröndalsskolan har även den överskridit budget och behov finns för utökad budget.   
 
Samtliga presentationer skickas ut till alla ledamöter och ersättare.  
 
 
______________ 
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Msn § 117/20   

Rapport om fastighetsavdelningen 
Claes Kilström, fastighetschef, föredrar muntligt.  
 
Han besvarar medskick om en statusrapport om Tallbackaskolan, en redogörelse angående Gymnasiets 
idrottshall och uthyrning, en redogörelse över statusen för Vansta förskola samt en sammanställning av 
alla de tillfälliga lokaler som kommunen hyr.  
 
Han redogör även för arbetet som sker på fastighetsavdelning enligt beslut i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-18, § 35.  
 
Presentationerna skickas ut till alla ledamöter och ersättare. 
 
___________ 
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Msn § 118/20  

Redovisning av beslut i andra nämnder 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, har tagit fram en presentation. Presentationen skickas ut till 
alla ledamöter och ersättare. 
 
_____________ 
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Msn § 119/20    MSN/2020/0851/001  

Yttrande - förtydligande angående revisorernas 
granskning och miljö-och samhällsbyggnadsnämndens 
ansvar  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner till tjänsteskrivelsen bifogat yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktiges presidium.  

Reservationer och skriftliga yttrande 
Per Ranch (SN) lämnar ett skriftligt yttrande som stöd för sitt avslagsyrkande. Yttrandet bifogas 
protokollet som bilaga A.  
 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) deltar inte i beslutet och inkommer med 
ett skriftligt yttrande med en begäran om röstförklaring. Yttrandet bifogas protokollet som bilaga B.  
 
Donald Löfving (SD) deltar inte i beslutet.   

Sammanfattning 
Nynäshamns kommuns förtroendevalda revisorer har tillsammans med PwC genomfört en granskning av 
Nynäshamns kommuns årsredovisning 2019. Revisorerna avstyrker att kommunfullmäktige beviljar 
nämnden ansvarsfrihet för 2019. Revisorerna gör bedömningen att det föreligger en uppenbar risk för 
ekonomisk skada. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med en 
förklaring till granskningen. 
 
Förvaltningen gör bedömningen att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bör beviljas ansvarsfrihet. 

Beslutsunderlag 
Förtydligande angående revisorernas granskning och miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ansvar 2020-
05-18, med bilaga A-D 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner till tjänsteskrivelsen bifogat yttrande som sitt eget och 
överlämnar det till kommunfullmäktiges presidium.  

Yrkanden 
Per Ranch (SN) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  
 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 11 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
mot Ranchs yrkande.  

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot Ranchs yrkande och finner bifall för förvaltningens 
förslag.  
 
____________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktiges presidium, kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
Fastighetschefen  
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Msn § 120/20  Dnr MSN/2018/0680/351-10 

Utökning av projektbudget - SBR Nynäshamns 
reningsverk 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med 
tidigare angivna arbeten. 

2. Finansiering sker genom att ianspråkta 13 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 
investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer. 

Sammanfattning 
Projektet med att utöka det biologiska reningssteget på Nynäshamns reningsverk påbörjades under 2018 
och det togs ett investeringsbeslut i miljö och samhällsbyggnadsnämnden den 5 Mars 2019 §53 som 
efterföljdes igångsättningstillstånd i kommunstyrelsen 25 April 2019 §114. 
 
Den totala kostnaden för projektet har inte kunnat fastställas innan anbud inkommit, och den beslutade 
investeringskostnaden var 25,5 miljoner kronor. Nu har upphandlingsprocessen slutförts och anbuden 
visar att de ursprungliga kostnadskalkylerna varit för låga.  
 
Det behöver tillföras medel om 13 miljoner kronor för att tilldela kontrakt till entreprenör och slutföra 
projektet. 

Beslutsunderlag 
§ 53, MSN 2019-03-05 - sekretess.pdf 
MSN 2019-10-01, § 242.pdf 
KS_2019_0180_351-4 - Beslut - KS § 114 2019-04-25 - Igångsättningstillstånd för 
SBR_utjämningsmagasin Nynäshamns reningsverk.msg 
Betalningsplan igångsättningstillstånd.pdf 
Drift & Investeringskalkyl.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med 

tidigare angivna arbeten. 
2. Finansiering sker genom att ianspråkta 13 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 

investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 122 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
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Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Handläggare 
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Msn § 121/20  Dnr MSN/2019/0669/040 

Uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplan och internbudget 2020, tertial 1  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 
1. att godkänna tertialuppföljning för perioden januari till april 2020. 
2. att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för SBR Nynäshamns reningsverk 

med 13 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet blir 38,5 miljoner kronor.  
3. att uppdra till förvaltningen att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) deltar inte i beslutet under punkt 1.  
 
Donald Löfving (SD) deltar inte beslutet under punkt 1.  
 
Anna Evans (MP) deltar inte i beslutet under punkt 1.  

Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat en uppföljning av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 
och internbudget 2020. Uppföljningen inkluderar prognos av måluppfyllelse, ekonomiskt resultat samt 
prognos och investeringsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Tertialuppföljning 1 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-12 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att godkänna tertialuppföljning för perioden januari till april 2020. 
2. att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för SBR Nynäshamns reningsverk med 
13 miljoner kronor. Den totala budgeten för projektet blir 38,5 miljoner kronor.  

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar att en attsats läggs till beslutet om att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
vidta åtgärder för att nå en budget i balans.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
mot förvaltningens förslag med Adborns tilläggsyrkande.  
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Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Adborns tilläggsyrkande och 
finner bifall för förvaltningens förslag med Adborns tilläggsyrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Förvaltningschefen 
Avdelningschefen för plan, stab och bygglov 
Stadsmiljöchefen 
Fastighetschefen 
T.f. Va- och renhållningschefen 
Controllern 
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Msn § 122/20    MSN/2020/0255/040 

Förslag till revidering samt nya taxor och avgifter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras och nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med bland annat en 
konsekvensbeskrivning av de föreslagna nya Va-taxorna, en jämförelse de förhåller sig till taxorna i 
jämförbara kommunen i regionen och förtydliga de föreslagna förändringarna i VA-taxan. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) inkommer med ett skriftligt yttrande 
som stöd för sitt återremissyrkande. Yttrandet bifogas protokollet som bilaga C.  
 
Per Ranch (SN) inkommer med ett skriftligt yttrande som stöd för sitt återremissyrkande. Yttrandet 
bifogas protokollet som bilaga D. 

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 som det ursprungliga förslaget föreslog för vissa taxor. 

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, 2020-05-12 

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.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar att ärendet återremitteras och 
begär att nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en konsekvensbeskrivning av de 
föreslagna nya Va-taxorna och en jämförelse de förhåller sig till taxorna i jämförbara kommunen i 
regionen. 
 
Per Ranch (SN) yrkar att ärendet återremitteras.  
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Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
mot Berganders, Lindebergs, Edholms och Ranchs återremissyrkande. 

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot Berganders, Lindebergs, Edholms och Ranchs 
återremissyrkande och finner bifall för Berganders, Lindebergs, Edholms och Ranchs återremissyrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Controllern 
Ekonomichefen 
Förvaltningschefen 
Stadsmiljöchefen 
T.f. Va- och renhållningschefen   
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Msn § 123/20  Dnr MSN/2019/2090/315 

Investering infartsparkering Segersäng 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utöka den befintliga infartsparkeringen vid Segersängs 
pendeltågstation. 
 
Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 1,0 miljoner kronor ur den ram som är 
avsatt för Stadsmiljö investeringar 2020-2024. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 40 000 kr med 
genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 

Sammanfattning 
Vid pendeltågstation finns stort behov av fler parkeringsplatser för pendlare. Förvaltningen föreslår att 
befintlig parkering utökas med ca 25-30 platser. Åtgärden planeras utföras under 2020. 

Beslutsunderlag 
Segersängs station parkering karta 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utöka den befintliga infartsparkeringen vid Segersängs 
pendeltågstation. 
 
Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 1,0 miljoner kronor ur den ram som är 
avsatt för Stadsmiljö investeringar 2020-2024. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 40 000 kr med 
genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 96 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
 
 
 

 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöchefen 
Controllern 
Handläggaren 

 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 19 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 124/20  Dnr MSN/2019/1769/008-4 

Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - 
Muddra och fyll på sand vid badplatsen, Stora Vika 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att muddra och fylla på 
sand vid badplatsen, Stora Vika. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget föreslår att badplatsen i Stora Vika muddras och fylls på med sand. Förvaltningen ser 
dessa åtgärder som svårgenomförbara inom en överskådlig tid och föreslår miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslaget. 
 
I budgeten för badplatser ingår att fylla på med sand, städa och tömma toaletter alla andra åtgärder är 
ej finansierade. 

Beslutsunderlag 
Bilder 2020-04-07 
MSN AU 2020-04-01 § 69.pdf 
Beslut - Kf § 164.3 2019-10-17 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Medborgarförslag - Att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i Stora Vika.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att muddra och fylla på 
sand vid badplatsen, Stora Vika. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 97 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Gata/parkchefen 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 20 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 125/20  Dnr MSN/2019/1953/008-4 

Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - 
Röjning av strand, Stora Vika 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att röja stranden vid 
Stora Vika.  
 
Sammanfattning  
Medborgarförslaget föreslår att badplatsen i Stora Vika röjs upp, att vassen tas bort och att stranden 
breddas med mer sand.  

I budgeten för badplatser ingår att fylla på med sand, städa och tömma toaletter, alla andra åtgärder är 
ej finansierade. 

Beslutsunderlag 
Bilder 2020-04-07 
Beslut - Kf 2019-11-13 § 185.1 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag - Att kommunen röjer upp vid stranden i Stora Vika  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-14 
 
Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att röja stranden vid 
Stora Vika.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 98 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Gata/parkchefen 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 21 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 126/20  Dnr MSN/2018/0468/061-2 

Svar på medborgarförslag om förbättring av 
parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid 
Gröndalsskolan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 

Sammanfattning 
Kommunen har mottagit medborgarförslag om parkeringsförbud på Heimslasvägen samt fler parkeringar 
vid Gröndalsskolan som kan användas av närboende när skolan är stängd. Parkeringsförbud gäller på 
Heimdalvägen och kommunens inriktning är att samnyttjande av parkeringar ska gälla där det är lämpligt 
utifrån verksamheternas behov. 

Beslutsunderlag 
Beslut - Kf § 39.8 2018-03-14 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Medborgarförslag - Se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 99 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Stadsmiljöavdelningen 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 22 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 127/20  Dnr MSN/2019/0860/008-2 

Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser vid 
förskolan Fjärden, utökad belysning vid hundhägnet och 
bollplanen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
1. att avslå medborgarförslaget. 
2. att uppdra till förvaltningen att ta med arbetet med belysningen på platsen i vidare planering.  

Sammanfattning 
Belysning av bollplan-hundrastgård tas med i planering av åtgärder för kommande år. Eventuellt fler 
parkeringar kring Fjärdens förskola tas i samråd med verksamhetens behov och fastighetsavdelningen. 

Beslutsunderlag 
Fjärdens fs karta.pdf 
Beslut - Kf § 55.5 2019-04-25 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Medborgarförslag - P-platser vid förskolan Fjärden, samt utökad belysning vid hundhägnet och 
bollplanen.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Förvaltningens  förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 100 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag med tillägget att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till förvaltningen att ta med arbetet med belysningen på platsen i 
vidare planering. 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Stadsmiljöchefen 
Fastighetsavdelningen 



 

 
PROTOKOLL        Sida 23 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 128/20  Dnr MSN/2020/0089/008-2 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, Vikingavägen, korsningen Vikingavägen-
Lövlundsvägen samt norra Hamngatan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Sammanfattning 
Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister finns på aktuella gator dock saknas idag bland annat stöd i 
gällande planer och mark för åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Vikingav-Lövlundsv-Hamng karta.pdf 
Beslut - § 222.3 2019-12-12 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Medborgarförslag - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Vikingavägen, korsningen Vikingavägen 
Lövlundsvägen samt norra Hamngatan.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 101 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

 

 

 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Stadsmiljöchefen 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 24 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 129/20  Dnr MSN/2019/1692/351-4 

Utökning av projektbudget - Investering av reservkraft 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. Ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med tidigare 
angivna arbeten.  
2. Finansiering sker genom att ianspråkta 5,4 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 
investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer.  

Sammanfattning 
Arbetet med investering av reservkraft påbörjades under hösten 2019. Ett förfrågningsunderlag samt 
budgetkalkyl togs fram, och en upphandlingsprocess påbörjades. Vid anbudsöppning visade det sig att 
den initiala budgetkalkylen var felaktig och en stor del av kostnaden för uppgradering till högspänning 
skulle belastat budget för reservkraft.  

Det behöver tillföras medel om 5,4 miljoner kronor till projektet ”Reservkraft till Nynäshamns 
reningsverk” vilket beslutades i nämnden den 12 November 2019 §295.  

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl Utökning av projektbudget - investering av reservkraft.pdf 
Protokoll MSN 2019-11-12, § 295 - sekretess.pdf 
MSN 2014-04-14, § 86.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-15 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. Ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med tidigare 
angivna arbeten.  
2. Finansiering sker genom att ianspråkta 5,4 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 
investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 103 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
 

Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 25 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 130/20  Dnr MSN/2018/0713/340-4 

Återremitterat ärende Investering överföringsledning 
mellan Segersäng och Ekeby och kommunalt vatten och 
avlopp i Ekeby                                              

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att besluta att 
  
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten och 
spillvatten mellan Segersäng och Ekeby samt distributionsledningar inne i Ekeby.  
 
2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 
2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektets finansieras av anläggnings- och 
brukningsavgifter. 

Protokollsanteckning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden önskar att förvaltningen noterar att den lösning som planeras för 
att förse Ekeby och Landfjärden med kommunalt vatten och avlopp ordnas på ett sådant sätt att en 
uttökning av kapaciteten genomförs på strategiska platser för att underlätta en framtida utbyggnad i 
Landfjärden. Kapacitetsökningen ska beräknas utifrån att minst 300 fastigheten tillkommer i Landfjärden. 

Sammanfattning 
Nynäshamns kommun har av Länsstyrelsen fått ett föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster i Ekeby enligt 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för vatten- och spillvatten inrättas när utbyggnaden av 
överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby och distributionsnät i Ekeby är färdigställd. 
Överföringsledningen kommer även att kunna nyttjas av Segersängs företagsby och av Landfjärden om 
det ska anslutas i framtiden.  

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-11 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att besluta att  
 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten och 
spillvatten mellan Segersäng och Ekeby samt distributionsledningar inne i Ekeby.  
 
2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 
2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektets finansieras av anläggnings- och 
brukningsavgifter 
 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 26 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
Kommunstyrelsen 
   



 

 
PROTOKOLL        Sida 27 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 131/20  Dnr MSN/2019/1669/214-2 

Planuppdrag Spiken 1 m fl 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva ändring av 
detaljplan S 192 för fastigheten Spiken 1 m fl. enligt plan-och bygglagen 4 kap 2§ (2020.900). 

Ärendet 
Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheten Spiken 1 och del av Nynäsgård 
1:2 i Nynäshamns stad. Ansökan avser att expandera fastigheten in på del av fastigheten Nynäsgård 1:2 
och köpa in den marken. Planens syfte är att, genom en så kallad frimärksplan, möjliggöra markplanering 
på mark som idag är planlagd som parkmark.  
 
Planområdet ligger i norra delen av Nynäshamns stad, i norra delen av verksamhetsområdet Rappsta. 
Planområdet gränsar till Kvarnbäcken och naturmark. 
 
Fastighetsägaren till Spiken 1 har redan ianspråktagit en del av fastigheten Nynäsgård 1:2 som ägs av 
kommunen och i strid mot gällande detaljplan. Ansökan om planbesked gäller en så kallad frimärksplan, 
där detaljplaneringen handlar om att ändra förutsättningarna för en enskild fastighet inom ett större 
planområde.  
 
Kommunstyrelsen har beviljat positivt planbesked för fastigheten Spiken 1 m fl och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har därmed fått beställning på att starta detaljplanläggning av fastigheterna.  

Beslutsunderlag 
Start-PM_2020.docx 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-08 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva ändring av 
detaljplan S 192 för fastigheten Spiken 1 m fl enligt plan-och bygglagen 4 kap 2§ (2020.900). 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 107 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

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

Skickas till 
Akten 
Planeringschef 
Sökanden 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 28 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 132/20  Dnr MSN/2017/0420/214-4 

Avslut av planbesked Nibble 1:4, utvidgning av befintligt 
äldreboende Tallåsen, Ösmo 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planbesked för fastigheten Nibble 1:4, 
utvidgning av befintligt äldreboende Tallåsen, Ösmo 

Ärendet 
Fastighetsavdelningen inkom med ansökan om planbesked för utvidgning av befintligt äldreboende, 
Tallåsen, på fastigheten Nibble 1:4 den 4 april 2017. Ansökan återtogs den 2 maj 2017. Förvaltningen 
skrev fram ärendet för avslut till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 15 juni 2017 (MSN § 
180) beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning. 
 
Socialnämnden beslutade den 24 september 2019 (SON § 100) att inte gå vidare med planerna gällande 
tillbyggnad av Tallåsen, fastigheten Nibble 1:4.  
 
Då socialnämnden fattat beslut om att inte gå vidare med tillbyggnad av Tallåsen, fastigheten Nibble 1:4 
önskar förvaltningen formellt avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-25 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planbesked för fastigheten Nibble 1:4, 
utvidgning av befintligt äldreboende Tallåsen, Ösmo 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 108 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
 
 
 

 

 

Skickas till  
Akten 
Socialnämnden 
Fastighetsavdelningen 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 29 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 133/20  Dnr MSN/2020/0726/214-1 

Avslut av detaljplan för Angeln 2 och planuppdrag för del 
av Vansta 5:50 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta detaljplanen för Angeln 2, under 

förutsättning att kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-05-19 beslutar om att avsluta 
detaljplanen för Angeln 2. 
 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att pröva förslaget genom planläggning på del av fastigheten Vansta 5:50, under 
förutsättning att kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-05-19 beslutar om att beställa 
planläggning på fastigheten Vansta 5:50. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beställt en detaljplan av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på fastigheten 
Angeln 2. Syftet med detaljplanen är att planlägga för förskola i två våningsplan. Under planarbetets 
gång har svårigheter med bland annat trafiksituationen gjort att detaljplaneläggning för förskolan nu 
istället föreslås för del av fastigheten Vansta 5:50. Det nya området som förvaltningen har i åtanke är 
skogspartiet direkt öster om Viksängens IP. 
 
Beslutsunderlag 
Översiktskarta del av Vansta 5_50.pdf 
Start-PM_del av Vansta 5_50.pdf 
Del av Vansta 5_50.jpg 
Angeln 2 - Vansta 5_50.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-21 

Förvaltningens förslag till beslut 
• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta detaljplanen för Angeln 2, under 

förutsättning att kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-05-19 beslutar om att avsluta 
detaljplanen för Angeln 2. 
 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att pröva förslaget genom planläggning på del av fastigheten Vansta 5:50, under 
förutsättning att kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-05-19 beslutar om att beställa 
planläggning på fastigheten Vansta 5:50. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 109 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Skickas till 
Akten 
Sökanden 
Akt MSN/2018/1997 – Detaljplan Angeln 2 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 30 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Msn § 134/20  Dnr MSN/2019/1335/221-13 
 
 

– 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 ägare  med 3737 kronor för det olovligt uppförda planket.  

Upplysningar 
Förkortningar m.m. Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF),  
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att den avgiftsskyldige tagit emot beslutet. 
Avgiften faktureras separat. 

Ärendet/bakgrund  
Ärendet behandlar påföljd (byggsanktionsavgift) för att utan bygglov beviljats eller startbeskedet 
meddelats uppfört ett plankt med en längd om 5,4 meter och en höjd om 2,05 meter.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har genom klagomål den 7 augusti 2019  

 Att på fastigheten  utförts 
åtgärder som kan vara i strid mot plan- och bygglagen.   
 
Fastighetsägaren till  bereddes den 13 augusti 2019, att inkomma med ett bemötande av 
klagomålet. Fastighetsägarna inkommer den 3 september 2019 med förklaring till det anförda och yttrar 
att slänten är åtgärdad, containern är planerad att flyttas vecka 27, samt att staketet/spaljén är 210 cm 
hög och syftar till att slippa insyn från grannfastigheten .   
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen höll syn på fastigheten den 8 oktober 2019 i samråd med 
fastighetsägaren. Av besöket framkom att det ovannämnda planket är uppfört utan bygglov.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen förelägger fastighetsägaren till  den 9 oktober 2019 
att söka bygglov i efterhand för det olovligt uppförda planket. Beslut om bygglov meddelades den 16 
januari 2020 i ett separat ärende.  
 
Fastighetsägaren bereds den 1 april 2020 att ta del och inkomma med utvecklad talan alternativt komma 
till rättelse i frågan innan nämndes ställningstagande om byggsanktionsavgift.  

Förutsättningar 

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

Gällande bestämmelser enligt 11 kap PBL 
Byggsanktionsavgifter 
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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. 

 
Byggnadsavgifter beräknas enligt 9 kap PBF och utgår från prisbasbeloppet som för år 2020 är 47300 
kronor. Byggsanktionsavgift får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 11 kap 52 § PBL. 

Bedömning 
Att uppföra ett byggnadsverk med tidigare nämnd utformning, en mindre genomsiktlighet än 50% och 
som inte omfattas av den lovbefrielse som kan uppföras med stöd av 9 kap. 4 § pkt 1 PBL anses planket 
vara en sådan lovpliktigt åtgärd som kräver bygglov enligt 6 kap. 1 § pkt 7 PBF.  
 
I detta förevarande fall vid en jmf. av kommuns ortofoton bedöms åtgärden vara utförd omkring  2017-
2018. Av fastighetsrapporten framgår att vid den tidpunkten var det Agneta Tarangul som var 
fastighetens ägare.   
 
Frågan om byggsanktionsavgift ska därmed tas upp för prövning.  
 
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 5,4 meter. Slutsumman blir därmed 3737 kronor 
 
Förvaltningen bedömer att byggsanktionsavgiften ska tas ut av fastighetsägare, 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.  
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Beslutsunderlag 
Klagomål  
Förklaring till det olovligt utförda  
Protokoll från besök av fastigheten  
Beslut om bygglov i efterhand  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § 
PBL av fastighetens ägare  med 3737 kronor för det olovligt uppförda planket.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 112 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
- Fastighetsägaren 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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Msn § 135/20  Dnr MSN/2019/0890/221-9 

 – Fortsatt påföljd 
(byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan bygglov 
beviljats eller startbesked meddelat  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL av ägaren till  

 med 34 444 kronor för påbörjad åtgärd utan att bygglov beviljats eller startbesked meddelat.  

Upplysningar 
Förkortningar m.m. Plan- och Bygglagen 2010:900 (PBL) och Plan- och byggförordningen 2011:338 
(PBF). 
 
Byggsanktionsavgift ska inbetalas inom två månader från det att den avgiftsskyldige mottagit beslutet. 
Avgiften faktureras separat. 
 
Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte vidtar 
rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det belopp 
som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får dock 
uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 9 kap 3 § PBF.  

En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning 
(2013:308). 

Bakgrund 
Ärendet behandlar fortsatt påföljd för att utan bygglov beviljats och startbesked meddelat, påbörjat 
byggnadsåtgärder avseende nybyggnad av ett byggnadsverk om ca 41 kvm byggnadsarea.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade MSN § 84/2019 den 26 mars 2019 att ta ut 
byggsanktionsavgift om 17 222 kronor av ägaren till  avseende att på fastigheten uppfört en 
villavagn för uthyrning. Beslutet om att påföra byggsanktionsavgift vann lagakraft den 4 maj 2019.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med fastighetsägaren besökt fastigheten den 14 
augusti 2019, 25 september 2019 och 11 februari 2020.   
 
Efter ovannämnda besök kan det konstateras att fastighetsägaren inte kommit till rättelse och frågan om 
byggsanktionsavgift ska därefter tas upp för en ny prövning.    
Fastighetsägaren bereds den 12 mars 2020 komma till rättelse i frågan innan Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens prövning av byggsanktionsavgiften.  
 
Fastighetsägaren inkommer den 8 april 2020 med yttrande och anför att vederbörande varit sjuk och inte 
förmått sig att komma till rättelse.  
 
Från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sida föranleder detta inte till något annat 
ställningstagande.  
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Förutsättningar 

Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan 722, lagakraftvunnen 1991-06-06 

Gällande bestämmelser enligt 11 kap. PBL 
Byggsanktionsavgifter 
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. 

 
Byggnadsavgifter beräknas enligt 9 kap PBF och utgår från prisbasbeloppet som för år 2018 är 45 500 
kronor. Byggsanktionsavgift får uppgå till högst 50 prisbasbelopp enligt 11 kap 52 § PBL. 
 

Gällande bestämmelser enligt 9 kap. PBF 
1 §  En byggsanktionsavgift enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) ska tas ut för de överträdelser 
och med det belopp som följer av detta kapitel. Avgiften fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp 
som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas. Avgiften får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
Förordning (2013:308). 
 
2 §  Om en byggsanktionsavgift har beslutats för en överträdelse och den avgiftsskyldige därefter inte 
vidtar rättelse, ska en ny avgift för överträdelsen tas ut. Varje sådan ny avgift tas ut med dubbla det 
belopp som togs ut senast i enlighet med detta kapitel. Den sammanlagda avgiften för överträdelsen får 
dock uppgå till högst 50 prisbasbelopp. 
En ny avgift får beslutas endast om den avgiftsskyldige har fått skälig tid att vidta rättelse. Förordning 
(2013:308). 
 
6 §  Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en 
sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 
plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 
   1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, 
   2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en annan liten byggnad, 0,25 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, 
   3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller en byggnad för kultur- eller 
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idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av 
byggnadens sanktionsarea, och 
   4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp 
per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea. 
Förordning (2015:837). 

Bedömning 
Utförda åtgärder bedöms vara sådan karaktär som kräver bygglov enligt 9 kap 2 § pkt. 1 PBL.  
 
Fastighetsägaren har i detta förevarande fall inte kommit till rättelse avseende att avyttra det olovligt 
uppförda byggnadsverk om ca 41 kvm byggnads- och bruttoarea av permanent karaktär med en yttre 
utformning med vitfärgad plåt och inrymd för bostadsändamål.   
 
Fastigheten omfattas av detaljplan DP722, dess planbestämmelser anger bl.a. högst en huvudbyggnad 
och två uthus per tomt, största byggnadsarea för uthus är 40 kvm, samt högst en lägenhet per tomt och 
fasader ska utformas med träfasader. Jmf. av gällande detaljplan bedöms inte en prövning om lov i 
efterhand enligt 11 kap. 17 § PBL vara rådigt.  
 
Det kan konstateras i jmf. mot kommunens ortofoton mellan åren 2016-2017 att omnämnt byggnadsverk 
inte förefinns och vidare kommer byggnadsverket anses uppförs mellan året 2017-2018.   
 
Byggsanktonsavgiften för påbörjad åtgärd innan bygglov beviljats eller startbesked meddelats avseende 
nybyggnad av komplementbyggnad är 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 
kvadratmeter av byggnadens sektionsarea enligt 9 kap 6 § pkt 2 PBF. 
(Sanktionsarea = 40,7 kvm BTA + OPA – 15 = 25,7 kvm = 17 222. 
 
Fastighetsägaren har i detta fall inte kommit till rättelse, byggsanktionsavgiften dubblas därav med stöd 
av 9 kap. 6 § PBL.  
 
Summan blir därmed 34 444 kronor  
 
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.  

Beslutsunderlag 
Beslut från 26 mars 2019 
Protokoll från besök av fastigheten  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-20 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL av ägaren till Lyngsta 2:49, Eva Doris 
Andersohn med 34 444 kronor för påbörjad åtgärd utan att bygglov beviljats eller startbesked meddelat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 113 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
- Fastighetsägaren  

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 miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se.  Skrivelsen med överklagandet 
måste ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom 3 veckor från den dagen 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  
 
 
  

mailto:miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se
http://www.nynashamn.se/GDPR
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Msn § 136/20  Dnr MSN/2019/1730/221-8 
 
 

Nynäshamn 2:32, Oljehamnsvägen 2, Nynäshamn – 
Påföljd (byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan 
att startbesked meddelats  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § 
PBL av Marine Store Nynäshamn AB orgnr: 556883-0151 med 206 050 kronor.  

Upplysningar 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF).  
 
Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader från det att den avgiftsskyldige tagit emot beslutet. 
Avgiften faktureras separat. 

Ärende/bakgrund  
Ärendet behandlar påföljd för att utan att startbesked meddelats påbörjat byggnadsarbeten avseende 
nybyggnad av industri- och verksamhetsbyggnad.   
 
Den 17 oktober 2019 inkommer en skrivelse från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som anför att 
byggnadsarbeten gällande grundläggning påbörjats.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommunicerar därefter det ovannämnda till samtliga parter 
som varit del i bygglovsprocessen. Bygglovenheten besöker fastigheten den 30 oktober 2019 och vid 
besöket konstateras att byggnadsåtgärder påbörjats utan att startbesked meddelats. 
 
Fastighetsägaren m.fl. hemställs därefter att inkomma med en förklaring till det olovligt utförda.  

Yrkanden m.m. 
Joakim Mellqvist, VD för Marine Store AB, Johan Winge Kontrollansvarig och Stefan Pommer Platschef för 
byggnationen anför en utvecklad talan och förklaring till det olovligt utförda den 1 december 2019.  
I sin utvecklade talan framför de i huvudsak att de som aktörer aldrig har haft uppsåt att bryta mot några 
bestämmelser. De har inte kunnat förutse eller påverka omständigheterna och därför inte varit 
oaktsamma. De menar att de enbart har förberett sig inför byggstart. I yttrandena hänvisas till 
erfarenheter från tidigare byggnationer i Stockholmsområdet, där det från kommunernas sida ska vara 
tillåtet att etablera byggmaterial, formsätta och lägga ut cellplast, utan att det innebär en byggstart i 
juridisk mening.  
 
Den utvecklade talan innehåller också en lång bakgrund om förseningar av bygget i Nynäshamn, som 
Marine Store håller kommunen ansvarig för. Bland annat vad gäller överenskommelser om ny lokallösning 
sedan arrendeavtalet med kommunen sagts upp, och detaljplaneläggningen av området där hallen nu 
byggs.    
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Planchefen, Maria Landin anför att Planenheten har arbetat fram detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och 
2:33, och förtydligar att detaljplanen delvis försenades på grund av krav på en utökad riskutredning som 
ställdes av Länsstyrelsen under granskningsskedet. Planenheten påpekar också att förhandlingarna om 
markköp inte har hanterats på planenheten, och att överklaganden, i motsats till vad som framgår i 
Marine Stores utvecklade talan, inte kan göras under handläggningstiden. Utan först efter att 
detaljplanen antagits av kommunfullmäktige.   
 
Tf. bygglovschef, Rikard Nilsson anför att ansökan om bygglov inkom till bygglovsenheten den 31 maj 
2019. Föreläggande om komplettering beslutades den 4 juni 2019 och sökande kompletterade ärendet 
med efterfrågande handlingar den 1 augusti 2019. Efter att ärendet varit på remiss till bl.a. till VA-
avdelningen för att säkerställa lägsta grundläggningsnivå, samt underrättelse till berörda 
sakägare/grannar som PBL kräver vid en prövning av avvikelser inom ett detaljplanerat område, 
beviljades bygglov den 4 september 2019. Lagkravet för handläggning av bygglov regleras i 9 kap. 27 § 
PBL och anger att nämnden ska meddela sitt beslut inom 10 veckor. I detta ärende meddelades bygglov 
efter 5 veckor, och det får därefter anses att kravet om skyndsam hantering är uppfyllt, se 9 § 
Förvaltningslagen 2017:900. 
  
Förvaltningschefen, Alf Olsson anför att i samband med att verksamhetsutövaren på fastigheten 
Nynäshamn 2:32 blev ombedd att komma in med en förklaring till att viss byggverksamhet hade startat 
utan startbesked så delgavs en rad omständigheter som förklaring. 
Som nämns i svaret så har kommunen och verksamhetsutövaren dels befunnits sig i ett arrendeavtal som 
avslutats och under en övergångstid även gemensamt försökt hitta en lösning på lokalbehovet för 
verksamheten. I den lösningen har verksamheten hyrt lokaler av kommunen i den så kallade Ajebyn. Den 
nu slutgiltiga lösningen är en del av kommunens planläggning för att möjliggöra fortsatt verksamhet för 
kommunens avloppsreningsverk som har pågått en tid.  
I den slutliga lösningen har verksamhetsutövaren förvärvat en del av den intilliggande fastigheten. Det 
har därigenom funnits gemensam planering att verksamheten efter att detaljplanen vunnit laga kraft 
skulle etableras på den nu aktuella platsen.   
 
I slutskedet av detaljplaneläggningen blev det aktuellt med anläggningsarbeten på flera av de ingående 
fastigheterna samtidigt och det innebar en svår situation där alla anläggningsarbeten inte kunde påbörjas 
samtidigt. I den situationen är det förståeligt och till viss del ett gemensamt ansvar för att det inträffar 
oplanerade förseningar och även situationer där viss byggnation måste påbörjas tidigare än planerat för 
att inte hindra övrig utveckling. 
 
Kommunen har därmed ett visst ansvar för den uppkomna situationen.  

Förutsättningar 

Planförutsättningar 
För fastigheten gäller detaljplan Dp866. Antagen den 14 februari 2019 och laga kraft den 15 mars 2019.  

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 §.  
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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 

4. Att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte förmått sig själv eller genom någon annan 
fullgöra sin skyldighet, 

5. Att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte kunnat eller bort 
förutse eller kunnat påverka 

6. 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  

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

5. Den som begick överträdelsen, eller 
6. Den som fått en fördel av överträdelsen. 

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

Bedömning 
Bygglov beviljades den 4 september 2019 och i samråd med bl.a. Simon Borgström, Vice VD Marine Store 
Nynäshamn AB genomfördes tekniskt samråd den 8 oktober 2019. Vid samrådet belystes att startbesked 
kan meddelas när kompletterande tekniska handlingar inkommit gällande bl.a. dimensioneringskontroll 
enligt 25 § EKS 10, Energibalansberäkning enligt 9 kap. BBR och godkänd slutrapport från Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund avseende marksaneringen. Protokollet skickas till samtliga inblandade i 
projektet.  
 
Bygglovenheten uppmärksammandes den 17 oktober 2019 genom att Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund noterat att byggnadsarbeten på ovannämnd fastighet påbörjats. Detta kunde 
konstateras vid besök av fastigheten den 30 oktober 2019. 
 
Kompletterande tekniska handlingar som efterfrågades den 8 oktober 2019 inkommer till bygglovenheten 
den 5 november 2019 och startbesked meddelas samma dag. Det är därmed uppenbart att åtgärden 
påbörjades utan att startbesked meddelats. 
 
Byggsanktionsavgift ska därmed tas upp för prövning.  
 
Vid en samlad bedömning utifrån vad som anförts i ärendet anses Marine Store Nynäshamn AB varit den 
part som i saken fått en fördel av överträdelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
avseende nyttan, bottnar i att om det tidigare nämnda arrendeavtalet löpt ut för Marine Store 
Nynäshamns AB, medfört att för dess verksamhetsutövande saknat lokaler för försäljning och mark till 
förvaring av båtar.   
Det är som det förstås varit essentiellt för Marine Store Nynäshamn AB att påskynda processen för att 
uppföra det nya byggnadsverket.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer därefter att byggsanktionsavgiften ska tas ut av 
Marine Store Nynäshamn AB.   



 

 
PROTOKOLL        Sida 40 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Av 9 kap. 6 § pkt 4 PBF framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja 
en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § PBL innan startbesked meddelats är 3 
prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.   
 
Sanktionsarean beräknas i detta fall enligt följande:  
(sanktionsarea = 3200 kvm BTA + OPA – 15 kvm = 3185 kvm) 
 
I och med att bygglov fanns beviljat innan åtgärden påbörjades halveras byggsanktionsavgiften i enlighet 
med 9 kap. 3 a § PBF och summan uppgår till 824 2020 kronor.   
 
Det bedöms finnas skäl att sätta ner byggsanktionsavgiften till en fjärdedel därav att avgiften inte står i 
rimlig proportion till överträdelsen som har begåtts. Nedsättningen grundar sig på en samlad bedömning 
utifrån hur överträdelsen har skett och i vilken omfattning.   
 
Vad svarande anför gällande den juridiska meningen i byggstart föranleder inte till någon annan 
bedömning.  
 
Summan blir därmed 206 050 kronor. 

Beslutsunderlag 
Bygglov meddelat den 4 september 2019  
Skrivelse från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund  
Inkommande yttrande efter begäran om förklaring  
Protokoll från besök av fastigheten den 30 oktober 2019 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-13 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § 
PBL av Marine Store Nynäshamn AB orgnr: 556883-0151 med 206 050 kronor. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 114 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
- Marine Store 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. 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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Msn § 137/20  Dnr MSN/2020/0565/267B-4 
 
 

Hammersta 1:6, Alsnäset 18, Ösmo - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål. Som tomtplats i strandskyddshänseende gäller hela 
fastighetens areal enligt beslut om strandskyddsdispens och bygglov 2006-05-18, dnr. MSN/2005/1379.  

Avgifter  
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige och 
faktureras separat. 
 
Strandskyddsdispens 10 400 kronor 

Upplysningar  
Åtgärden får inte påbörjas innan startbesked har erhållits.  
 
Enskilt avlopp eller ändring av befintlig avloppsanordning får inte utföras utan tillstånd från Södertörns 
miljö- och hälsoskyddsförbund.  
 
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och 
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft.  
 
Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva beslutet. 
Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till länsstyrelsen. 
  
Tillstånd för enskilt avlopp ska inhämtas från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
 
Innan åtgärden vidtas ska anmälan avseende vattenverksamhet enligt förordning (1988:1388) om 
vattenverksamhet m.m. göras till länsstyrelsen.  
 
Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ agen 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.  
 
Förkortningar: Miljöbalken (MB), Lagen om kulturminnen m.m. (KML).  

Ärendet  
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbostadshus för fritidsändamål med en 
byggnads- och bruttoarea om 30 m².  
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Förutsättningar  

Riksintressen, strandskydd  
En del av fastigheten ligger inom försvarsmaktens sjöövningsområde.  
 
Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  
Fastigheten angränsar mot Häringe-Hammersta Naturreservat.  
 
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  
Fastigheten är bebyggd med en huvudbyggnad och fyra komplementbyggnader. Den sökta åtgärden 
föreslås ersätta en befintlig komplementbyggnad (gäststuga och förråd) belägen öster om 
huvudbyggnaden. Komplementbostadshuset avses att uppföras på samma plats som den nuvarande 
komplementbyggnaden. Hela fastigheten utgör tomtplats enligt tidigare beslut om strandskyddsdispens.  
 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens tillgång 
till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom att den nya bebyggelsen utförs inom fastställd 
tomtplats samt att den föreslagna byggnadens placering och utformning inte utökar det redan 
ianspråktagna området mer än obetydligt i förhållande till den befintliga bebyggelsen. Åtgärden bedöms 
inte heller väsentligt ändra livsvillkoren för djur- och växtarter inom området.   
 
Som särskilda skäl kan beaktas att området redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.   
 
I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (strandskyddets syfte) bedömer 
förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har liten/stor påverkan på strandskyddets syfte. 
 
Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 
föreligger. Dispens från strandskyddet kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-21  

Underlag för beslut 
1 situationsplan med redovisad nybyggnation 
1 situationsplan med redovisat vilken byggnad som avses rivas 
1 fasadritning 
1 planritning, ansökan.  

Bilagor  
Fotografi på befintlig komplementbyggnad  
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Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål. Som tomtplats i strandskyddshänseende gäller hela 
fastighetens areal enligt beslut om strandskyddsdispens och bygglov 2006-05-18, dnr. MSN/2005/1379.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 115 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Msn@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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Msn § 138/20  Dnr MSN/2020/0506/267B-5 

Herrhamra 3:4, Skårnö Herrhamra 14, Torö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbostadshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål.  
 
Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats, enligt beslut Dnr. 96.770 daterat 1997-03-24.  

Avgifter  
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige och 
faktureras separat. 
 
Strandskyddsdispens 10 400 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 tillstånd från fastighetsägaren.  
 
Åtgärden kräver startbesked.   

Ärendet  
Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbostadshus för fritidsändamål med en 
byggnadsyta om 30 m2. 

Förutsättningar  

Riksintressen, strandskydd  
Fastigheten ligger inom Försvarsmaktens sjöövningsområde.  
 
Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  
 
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB:  
– Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt skadar 
natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. 
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Planförutsättningar  
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.  
 
Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Torö, Oxnö 
och Svärdsö antagen 1993.  

Bedömning enligt miljöbalken  
Åtgärden utförs inom beslutad tomtplats, beslut Dnr. 96.770 daterat 1997-03-24. Det innebär som 
utgångspunkt att dispens kan ges för en byggnad på ansökt plats. En förutsättning är emellertid att 
byggnaden inte utvidgar hemfridszonen utanför fastigheten, MÖD 2017-06-02 M 8417-16. Det måste då 
beaktas vilken faktisk avhållande effekt den nya byggnaden har med hänsyn till dess utformning och 
storlek samt förhållandena i omgivningen, MÖD 2009:35.  
 
Nybyggnationen hamnar ca 12,5 m ifrån närmsta tomtplatsavgränsning i öst och ca 15,9 m ifrån närmsta 
tomtplatsavgränsning i norr. Till närmsta strandlinje är det ca 42 m.   
 
Det nya komplementbostadshuset placeras långt ifrån tomtplatsens gränser i samtliga väderstreck. 
Förvaltningen gör bedömningen att nybyggnad av komplementbostadshus på angiven plats enligt 
ansökan inte utökar den avhållande effekten utanför den beslutade tomtplatsavgränsningen. Föreslagen 
åtgärd bedöms inte utöka det redan ianspråktagna området mer än obetydligt.  
 
Som särskilda skäl kan beaktas att området har redan 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.  
 
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. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-21 
Underlag för beslut 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
1 planritning 
1 fasadritning 
Ansökan 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål.  
 
Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats, enligt beslut Dnr. 96.770 daterat 1997-03-24. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 116 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 Msn@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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Msn § 139/20  Dnr MSN/2020/0422/267B-6 

Hökviksudden 3:1, Nabbenvägen 10, Torö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB (Miljöbalken) nybyggnad av  
komplementbyggnad och flytt av befintlig bod. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta 
enligt markering på situationsplan.  
 
Avgifter  
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige och 
faktureras separat. 
 
Strandskyddsdispens 11 300 kronor 

Upplysningar  
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. 
  
Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ agen 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. 
 
Åtgärden kräver bygglov och startbesked.  

Ärendet  
Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) om ca 25 m² byggnads- och bruttoarea. I 
samband med nybyggnationen ska en befintlig bod flyttas.  

Förutsättningar  

Riksintressen, strandskydd  
Fastigheten ligger inom Försvarsmaktens sjöövningsområde.  
 
Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.  
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Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB:  
– Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1, 2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt skadar 
natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. 

Planförutsättningar  
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.  
Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Torö, Oxnö 
och Svärdsö antagen 1993.  

Bedömning enligt miljöbalken  
Nybyggnationen hamnar intill befintlig bebyggelse på fastigheten. Befintlig bod kommer flyttas till 
angiven plats på situationsplanen i samband med nybyggnationen. Tomtplatsavgränsningen är anpassad 
utefter befintlig, etablerad bebyggelse samt topografi.  
 
Området bedöms redan 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. Åtgärden 
bedöms inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur- och 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.  
 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-20  

Underlag för beslut 
1 situationsplan 
1 ritning komplementbyggnad 
1 ansökan med beskrivning.  

Bilagor  
Fotodokumentation från platsbesök  

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB (Miljöbalken) nybyggnad av 
komplementbyggnad och flytt av befintlig bod. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta 
enligt markering på situationsplan.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 117 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Msn@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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Msn § 140/20  Dnr MSN/2019/2022/267B-12 

Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, Torö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad lada 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för ersättningsbyggnad lada. 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  11 000 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.  
 
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.  

Ärendet  
Ansökan om strandskyddsdispens avser nybyggnad av lada i 2 våningar med en bruttoarea om ca 261 
m² varav ca 184 m² utgör byggnadsarea. Ladan ska ersätta en tidigare befintlig lada som revs hösten 
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. 

Planförutsättningar  
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.  
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Översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002, fördjupad översiktsplan för Torö, Oxnö och 
Svärdsö antagen 1993 gäller för fastigheten.  

Remisser  
Förslaget har remitterats till kommunekologen som framhåller att de åtgärder som utförts på platsen för 
den tänkta åtgärden har haft en negativ påverkan på flera artgrupper, men påverkan bedöms inte vara 
av så stor omfattning att bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet har äventyrats.  

Bedömning enligt miljöbalken  
Som särskilda skäl har sökande angivit att aktuellt område redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Den tidigare befintliga byggnaden är byggd runt 
1800-talet och revs under hösten 2019. Ansökan om strandskyddsdispens avser nu att bygga upp en 
likartad byggnad igen. Förvaltningen bedömer att det angivna skälet kan betraktas som särskilt skäl 
eftersom byggnationen avser ersättning av tidigare byggnad. Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 1 MB 
bedöms finnas för att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna. Ett separat tillsynsärende 
hanterar de påbörjade åtgärderna.   
 
Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens tillgång 
till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom åtgärden inte kommer att utöka det redan 
ianspråktagna. Åtgärden bedöms inte väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtlivet på land eller 
i vatten, i enlighet med kommunekologens yttrande.  
 
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.  
 
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.                   

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-20 

Underlag till beslut 
1 situationsplan 
1 fasadritning 
1 plan- och sektionsritning 
Ansökan 
Situationsplan med markerad tomtplatsavgränsning  
Beskrivning av borttagande av vegetation 
 Redovisning av markhöjder 
Foton på tidigare byggnad.   

Bilagor 
Yttrande från kommunekolog 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för ersättningsbyggnad lada. Som 
tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta enligt markering på situationsplan.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 118 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Msn@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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Msn § 141/20  Dnr MSN/2020/0160/235-20 

Över Söderby 1:47, Hemfosavägen 109, Norra Sorunda, 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Negativt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av två enbostadshus, 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 18 080 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-01-14 och beslut fattades 2020-05-05, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har överskridits med en vecka. Avgiften har reducerats med 4 520 kr med stöd av 12 
kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). 

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

Ärendet  
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i en våning med bruttoarea om 120 
m² vardera varav byggnadsarea om 120 m² vardera, nybyggnad av komplementbyggnad  
(garage) om 30 m² vardera byggnadsarea och bruttoarea. 

Förutsättningar  

Planförutsättningar  
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.  
Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.  

Grannhörande  
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig.  
 
Över Söderby 1:45  
Fastighetsägarna till Över Söderby 1:45 har funderingar/synpunkter angående 
gemensamhetsanläggningen för dricksvattenbrunn och reningsanläggning som de delar med fastigheten 
Över Söderby 1:47. De upplever redan i dagsläget problem med tryckfall vid backspolning. De har även 
synpunkter gällande avloppsreningen för Över Söderby 1:47 då den hamnar nära deras brunn som 
dessutom ligger nedströms.  
 
Över Söderby 1:21  
Fastighetsägarna bestrider avstyckning av tomt på Över Söderby 1:47. Fastighetsägaren framhåller att 
Över Söderby 1:47 delar brunn med fastigheten Över Söderby 1:45. De anför också att de tidigare varit i 
kontakt med kommunen med mål om att stycka flertalet tomter för småhusbebyggelse och då lösa 
vattenförsörjningen genom en gemensamhetsanläggning.  
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Bedömning enligt plan- och bygglagen  
Förvaltningen bedömer att åtgärderna inte går att förena med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av området enligt kommunens översiktsplan.  
 
Till stöd för bedömning om huruvida marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet finns flertalet 
parametrar som anges i 2 kap. 3 §, 5 §, 6a § första stycket punkt 1, 9 § och 10 § PBL.  
 
Enligt 2 kap. 3 § punkt 1 PBL ska vid prövning enligt PBL ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 
miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en ändamålsenlig 
struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.  
  
I kommunens översiktsplan finns riktlinjer som ska ses som kommunens tolkning och viljeinriktning för 
bebyggelsens struktur.  
 
Bland annat anges att all ny bebyggelse ska lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 
1000 meter från pendeltågstation (fågelvägen). Den föreslagna lokaliseringen ligger cirka 1500 meter 
(fågelvägen) från närmaste station och drygt 3000 meter (fågelvägen) från närmaste busshållplats.  
 
Enligt 2 kap. 5 § PBL ska, bland annat vid ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt PBL, 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation 
samt samhällsservice i övrigt.   
 
När det gäller samhällsservice i övrigt ligger fastigheten cirka 4,5 kilometer från närmaste förskola, cirka 
9 kilometer från närmaste skola och cirka 6,5 kilometer från livsmedelsbutik och kan därmed inte anses 
ha god tillgänglighet till samhällsservice i övrigt.  
 
Möjligheten att ta ut grundvatten ur berget i området är mindre goda enligt grundvattenkartan från 
Sveriges geologiska undersökningar. Mediankapaciteten är 200-600 l/h (ca 5-15 m3 / d). Det bedöms 
därmed inte finnas förutsättningar att bebygga fastigheten med två stycken enbostadshus.  
 
Negativt förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 

Underlag för beslut 
1st situationsplan upprättad på ett utdrag ur baskartan 
1st ansökningsblankett.  

Bilagor  
Yttrande från berörda sakägare  
Yttrande från sökande  

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Negativt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av två enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 §  
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-05-05, § 120 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
Sökanden 

Hur man överklagar  
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 
överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms 
län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 
Nynäshamn. 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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Msn § 142/20  

Information om byte av temadag 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, föredrar muntligt.  
 
__________ 
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Msn § 143/20  

Information om byte av URL för eMeeting 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, föredrar muntligt. 
 
Presentationen skickas ut till alla ledamöter och ersättare. 
 
___________ 
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Msn § 144/20    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.  

Beslutsunderlag  
Delegationsrapport 2020-04-06 – 2020-05-11 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten  
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-04-06 – 2020-05-11 
 

Ansvarig enhet Ärende Delegations-
punkt Beslut 

Ordförandebeslut MSN/2020/0725/009 
Framflyttad tid för 
parkeringsavgift 

6 kap 39 § KL. 
Ordförandebeslut om 
framflyttad tid för 
parkeringsavgift 

Ordförandebeslut MSN/2020/0557/291 
Evakuering av 
Sunnerby förskola 

6 kap 39 § KL. 
Ordförandebeslut - 
Modullösning Sunnerby 
förskola 

Ordförandebeslut MSN/2020/0598/009 
Tillfälligt beslut 
angående alkolås på 
tjänstebilar 

6 kap 39 § KL. 

Ordförandebeslut 
angående alkolås på 
tjänstebilar 

Arbetsutskottet, 2020-05-
05 

MSN/2019/1850/235 
Förhandsbesked - 
Nybyggnad av verkstad 
-kontorsbyggnad 8.2.12 

Positivt förhandsbesked 
meddelas för 
nybyggnad av verkstad 
och kontorsbyggnad på 
fastigheten Sittesta 
1:22 

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

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0577/234A 
Bygglov tillbyggnad - 
Fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0579/220A 
Anmälan nybyggnad - 
Komplementbostadshus 
- Attefallshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1968/229 
Bygglov - nybyggnad 
av transformatorstation 
1 

8.2 
Beslut om bygglov med 
villkor 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/2108/221 
Tillsyn - Eventuell 
olovlig åtgärd 

21.9 
Beslut om att lämna 
klagomål utan påföljd 
och ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/0134/234A 
Anmälan om ej 
bygglovspliktig åtgärd - 
Attefall tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0101/237 
Nybyggnad 
enbostadshus och 
komplementbyggnad - 
garage 

21.9 

Beslut om återtagen 
ansökan 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0465/233A 
Bygglov uppsättande- 
skylt/ljusanordning 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0247/227 
Anmälan - Nybyggnad 
komplementbostadshus 

21.9 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/0578/234 
Strandskyddsdispens 
och bygglov nybyggnad 
- Fritidshus 

8.2.17 
Beslut om ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1887/221 
Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
18 

8.2.17 

Beslut klagomål lämnas 
utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0457/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus 

21.9 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0574/235 
Förhandsbesked 
nybyggnad - Fritidshus 
och 
komplementbyggnad 

8.2.17 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0998/236 
Rivning 

 Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0546/221 
Klagomål - eventuell 
olovlig byggnation - 
container 

8.2.17 

Beslut om att lämna 
klagomålet utan påföljd 
och ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1034/231A 
Tillbyggnad av 
flerbostadshus 

21.9 
Slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0631/229 
Bygglov tillbyggnad av 
enbostadshus - altan 
och pool 

21.9 

Kommunicering av 
förslag till beslut med 
föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0639/234A 
Bygglov - Tillbyggnad - 
Fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1792/237 
Nybyggnad av 
enbostadshus, mur och 
garage. 

21.9 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0888/229 
Bunkeranläggning  

Förlängning av 
interimistiskt 
slutbesked gäller till 
31/5-2020 

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

21.9 

Beslut om begäran om 
komplettering 

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

21.9 

Beslut om begäran om 
komplettering 

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

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0629/234A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus - Uterum 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/0583/233 
Bygglov ändrad 
användning – 
Kontorslokal till 
förskola, bygglov 
utvändig ändring 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0545/236 
Anmälan - rivning -  
garage och vedbod 

8.2.17 
Beslut anmälan återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1827/238 
Marklov - fällning av 
träd och röjning av 
lignoser 

8.2.17 

Beslut om ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/2011/237 
Rivningslov 
enbostadshus och 
bygglov nybyggnad 
enbostadshus 

21.9 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0394/220A 
Anmälan- nybyggnad - 
komplementbyggnad 
gäststuga Attefall 

8.2.17 

Ärendet avslutas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0610/220A 
Anmälan tillbyggnad 
attefall - uterum 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1007/229 
Nybyggnad av stall 21.9 Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0290/226 
Anmälan - installation 
eldstad 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0653/237A 
Bygglov ombyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

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

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

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

8.2.15 

Beslut om föreläggande 
om komplettering, 
MSN-punkt 8.2.15 

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

8.2.15 

Beslut om föreläggande 
om komplettering, 
MSN-punkt 8.2.15 

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

21.9 
Startbesked för 
markförberedande 
åtgärder och pålning 

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

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0588/226 
Anmälan installation av 8.3 

Beslut om startbesked 
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eldstad insats i befintlig 
spis 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0417/234A 
Utvändig ändring 
fritidshus 

8.2.17 
Beslut om ärendet 
avslutas, MSN-punkt 
8.2.17 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/2077/234 
Nybyggnad fritidshus 
ersättningsbyggnad 

21.9 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0395/229 
Bygg övrigt - anmälan 
om bygglovbefriad 
åtgärd, Attefallshus 

21.9 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0699/227 
Anmälan - 
Komplementbyggnad - 
Växthus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0693/227 
Nybyggnad 
komplementsbyggnad 
samt rivning av tidigare 
byggnad 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0302/229 
Bygglov nybyggnad - 
Automatdrivmedelsstati
on med skärmtak 

21.9 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0462/233 
Bygglov ändrad 
användning - Lokal till 
bostad 

8.2.17 

Beslut om återtagen 
ansökan 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0463/233 
Bygglov ändrad 
användning - Lokal till 
bostad 

8.2.17 

Beslut om återtagen 
ansökan 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0279/237 
Bygglov - rivning 
nybyggnation 
enbostadshus och 
komplementbyggnad 

21.9 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0680/227 
Bygglov nybyggnad - 
Komplementbyggnad 
garage 

21.9 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0005/260 
Årsakt 2020 - 
Yttranden med mera i 
lantmäteriärenden 

12.4 

Beslut om att godkänna 
förrättning AB2022 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0005/260 
Årsakt 2020 - 
Yttranden med mera i 
lantmäteriärenden 

12.4 

Beslut om att godkänna 
förrättning AB197449 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1620/231A 
Bygglov - ändrad 
användning av del av 
flerbostadshus 

21.9 

Beslut om startbesked 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/0710/237A 
Ansökan - Utvändig 
ändring - Enbostadshus 
- Takbyte Storlommen 
9 

8.2.17 

Beslut om att ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0432/237A 
Bygglov -tillbyggnad 
fritidshus 

21.9 
Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1780/234 
Nybyggnation av 
fritidshus 

21.9 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov   
8 

Beslut om bygglov, 
rivningslov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0418/226 
Anmälan installation - 
eldstad 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/0120/234A 
Anmälan - tillbyggnad 
fritidshus- Attefall 

21.9 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0735/226 
Anmälan installation - 
Eldstad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0720/227 
Bygglov - Nybyggnad 
komplementbyggnad- 
garage 

21.9 

Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1830/223 
Hiss med brister - 
Apotekaren 6 

8.2.17 
Återkallande av förbud 
att använda hiss 

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

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

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

21.9 

Interimistiskt 
slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/0897/229 
Bygg övrigt - Anmälan 
om bygglovbefriad 
årgärd, tillbyggnad 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0727/237A 
Begäran om slutbevis 
med hänvisning till 
MSN/2003/0309/237A 

21.9 

Beslut om slutbevis 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0166/220A 
Anmälan nybyggnad - 
komplementbyggnad - 
förråd 

21.9 

Startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1935/227 
Nybyggnation av 
komplementbyggnad 

21.9 
Startbesked 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/0716/220A 
Anmälan nybyggnad- 
Komplementbostadshus
- Attefall 

21.9 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0543/237A 
Anmälan - tillbyggnad 
enbostadshus - matsal 

21.9 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1928/227 
Bygglov - Nybyggnad 
cykelförråd 

21.9 
Startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0580/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus 

21.9 
Beslut om bygglov 

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

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0457/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus 

21.9 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0314/227 
Bygglov nybyggnad - 
Komplementbyggnad 
gårdsförråd 

21.9 

Beslut om bygglov inkl 
startbesked. 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0746/220A 
Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus - Attefall 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1889/221 
Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
39 

8.2.17 

Beslut klagomål lämnas 
utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0699/227 
Anmälan - 
Komplementbyggnad - 
Växthus 

21.9 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0742/267B 
Strandskyddsdispens 
nybyggnad brygga 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0302/229 
Bygglov nybyggnad - 
Automatdrivmedelsstati
on med skärmtak 

8.3 

Beslut om startbesked 

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

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0520/232 
Bygglov nybyggnad - 
Industribyggnad 

21.9 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0739/229 
Bygglov nybyggnad- 
brygga 

8.2.17 
Beslut om att återta 
ansökan 

Plan, stab och bygglov MSN/2015/0771/267B 
Ansökan om 
strandskyddsdispens 
och bygglov för 
komplementbyggnad 

8.3 

Beslut om slutbesked 
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Plan, stab och bygglov MSN/2019/0849/237 
Bygglov - Tillbyggnad 
enbostadshus 

21.9 
Reviderat startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0807/234 
Bygglov nybyggnad - 
Fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/0978/231A 
Utvändig ändring - 
inglasning av balkong 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0803/235 
Förhandsbesked - 
ändrad användning av 
byggnad 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0641/234 
Bygglov nybyggnad - 
Fritidshus med brygga 

21.9 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0561/237A 
Bygglov - tillbyggnad 
radhus - uterum 

8.2.17 
Beslut om att ansökan 
återtas 

Plan, stab och bygglov   21.9 Beslut om föreläggande 
om komplettering 

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

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0692/287 
Tillbyggnad Rad-, par-, 
kedjehus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0791/237A 
Anmälan tillbyggnad 
enbostadshus - 
takkupa- Attefall 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2017/1506/220A 
Anmälan - tillbyggnad 
fritidshus -  Attefall 

21.9 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0831/237A 
Bygglov fasadändring , 
utvändig ändring - 
enbostadshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0292/267B 
Strandskyddsdispens - 
bastu med storstuga 

21.9 
Beslut om 
strandskyddsdispens 

Plan, stab och bygglov MSN/2010/0427/229 
Bygg övrigt - brygga 
småbåtshamn 

8.3 
Beslut om slutbevis 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0415/237 
Norr enby 5:30 - 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus 

21.9 

Beslut om förlängd 
handläggningstid 

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

8.3 

Interimistiskt 
slutbesked 
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Plan, stab och bygglov MSN/2020/0796/229 
Tidsbegränsat bygglov 
- Byggetablering - 
Bodar 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

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

21.9 

Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0694/220A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus- Attefall 

21.9 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2019/1611/229 
Cykelställ med tak 21.9 Beslut on startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2018/1072/231A 
Uppförande av uterum 8.3 Beslut om interimistiskt 

slutbesked 
Plan, stab och bygglov MSN/2020/0247/227 

Anmälan - Nybyggnad 
komplementbostadshus 

21.9 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0629/234A 
Anmälan tillbyggnad 
fritidshus - Uterum 

21.9 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0459/220A 
Anmälan tillbyggnad 
komplementbyggnad – 
gäststuga – Attefall 

21.9 

Beslut om ärendet 
avslutas 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0279/237 
Bygglov - rivning 
nybyggnation 
enbostadshus och 
komplementbyggnad 

21.9 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och bygglov   21.9 Beslut om bygglov 
Plan, stab och bygglov MSN/2019/1886/221 

Eventuell olovlig 
byggnation - arrende 
53 

8.2.17 

Beslut Klagomål lämnas 
utan påföljd och 
ingripande 

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

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0309/231 
Bygglov flerbostadshus 
- Nybyggnad 

21.9 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0822/227A 
Anmälan nybyggnad 
komplementbyggnad - 
uterum 

21.9 

Föreläggande om 
kompletterig 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0544/235 
Förhandsbesked - 
nybyggnad garage 

8.2.17 
Beslut om att ärendet 
avvisas 

Plan, stab och bygglov MSN/2014/0967/237A 
Tillbyggnad av 
enbostadshus 

21.9 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0740/229 
Bygglov - badstrand, 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 
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badbryggor, parkering 
och utegym 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0741/267B 
Strandskyddsdispens - 
anläggning av 
badstrand, badbryggor, 
parkering och utegym 

21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och bygglov MSN/2020/0199/237 
Bygglov nybyggnad - 
Enbostadshus 

21.9 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och bygglov   8.3 Partiellt startbesked för 
markåtgärder 

Plan, stab och bygglov   21.9 Beslut om bygglov 
Plan, stab och bygglov MSN/2014/1052/229 

Bygg övrigt - anmälan 
om bygglovbefriad 
åtgärd, Attefallshus 
samt tillbyggnad 15 m2 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Fastighet och service MSN/2020/0667/291 
Kvarnängen 1 - 
Nynäshamns 
Gymnasium 
Renoveringsåtgärder 
enligt fuktrapport 

2.8 

Renoveringsåtgärder av 
Nynäshamns 
Gymnasium enligt 
fuktrapport 

Fastighet och service MSN/2020/0666/291 
Hallängen 1 - 
Vanstaskolan 
Renoveringsåtgärder 
enligt fuktrapport 

2.8 

Renoveringsåtgärder av 
Vanstaskolan enligt 
fuktrapport 

Fastighet och service MSN/2020/0737/291 
Hammaren 3 - 
Nynäshamns 
Gymnasium, Bygg och 
El fastigheten, 
Bäckvägen 3 - Byte av 
fönster 

2.8 

Byte av fönster på 
Nynäshamns 
Gymnasium, Bygg och 
El fastigheten 

Fastighet och service MSN/2020/0786/291 
Linnea 46 - 
Svandammsskolan 
Renovering av rum 
B110 

2.8 

Renovering av rum 
B110 på 
Svandammsskolan 

Fastighet och service MSN/2020/0852/291 
Masurbjörken 1  
Gröndalsskolan 
Byte av tegel Hus B 

2.8 
Byte av tegel 
Gröndalsskolan Hus B 

Fastighet och service MSN/2020/0856/291 
Masurbjörken 1 - 
Gröndalsskolan 
VS-arbeten i samband 
med utbyte av synliga 
avloppsrör, Hus A 

2.8 

VS arbeten i samband 
med utbyte av synliga 
avloppsrör, 
Gröndalsskolan Hus A 



 

 
PROTOKOLL        Sida 69 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2020-05-19 
 

     
     

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Fastighet och service MSN/2020/0859/291 
Masurbjörken 1 - 
Gröndalsskolan 
Vattenskada storkök 

2.8 
Vattenskada 
Gröndalsskolans 
storkök 

Fastighet och service MSN/2020/0863/291 
Hallängen 1 - 
Vanstaskolan 
Panel och fönsterbyte - 
gymnastikhallen 

2.8 

Panel- och fönsterbyte, 
Vanstaskolans 
gymnastikhall 

Fastighet och service MSN/2017/0364/291 
Flytt av  
grundsärskolan och 
gymnasiesärskolan 2.8 

Delegationsbeslut - 
Renovering och 
anpassning sjukhuset 
för grund- och 
gymnasiesärskolans 
efter behovsanalys. 

Stadsmiljö MSN/2020/0604/517 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0590/517 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

7.5 
parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0637/517 
Schaktlov och TA-Plan - 
Nynäshamns 
reningsverk 7.10 

Beslut - 
MSN/2020/0637/517-1 
- Ansökan om schaktlov 
och TA anordning - 
Nynäshamns 
reningsverk 

Stadsmiljö MSN/2020/0564/517 
Grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
Hamngatan/Skeppargat
an, Nynäshamn 

7.10 

Beslut om tillstånd för 
grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
Hamngatan/Skeppargat
an, Nynäshamn. Med 
TA-plan. 

Stadsmiljö MSN/2020/0600/517 
TA-Plan/Schaktlov - 
Strandvägen 

7.10 
Beslut - TA-Plan och 
schaktlov för 
Strandvägen etapp 3. 

Stadsmiljö MSN/2020/0689/517 
TA-Plan och Schaktlov - 
Korsning fiskargränd 7.10 

Beslut - Grävtillstånd 
samt TA plan för arbete 
i hamnen med flytt av 
pumpstation. 

Stadsmiljö MSN/2020/0582/517 
Parkeringstillstång för 
rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0619/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0353/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - 
förlängning 

7.5 

Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0350/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - 
förlängning 

7.5 

Parkeringstillstånd 
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Stadsmiljö MSN/2020/0711/267 
Begagnande av 
offentlig plats - 
Uteservering, 
Stadshusplatsen 4B 

7.14 

Yttrande gällande 
ansökan om upplåtelse 
av offentlig platsmark 
för uteservering, 
Osteria Sandra AB 

Stadsmiljö MSN/2020/0630/517 
Schaktlov - Segersängs 
station, utanför 
spårområde 

7.10 

Delegationsbeslut - 
Tillstånd schaktlov för 
borrning vid 
Segersängs station 

Stadsmiljö MSN/2020/0713/267 
Begagnande av 
offentlig plats - 
Gatupratare utanför 
Prästgården, 
Hamngatan/vikingaväg
en, Nynäshamn. 

7.14 

Yttrande gällande 
begagnande av 
offentlig plats, 
gatupratare 
Hamngatan/vikingaväg
en, Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2020/0763/517 
Ta-plan - Sigyns väg 7.10 

Beslut - 
MSN/2020/0763/517-1 
- Sigyns väg TA-plan 

Stadsmiljö MSN/2020/0764/517 
TA-Plan och 
grävtillstånd - 
Gröndalsvägen 

7.10 

Beslut - 
MSN/2020/0764/517-1 
- TA-plan vattentornet 

Stadsmiljö MSN/2020/0743/517 
TA-Plan och Schaktlov - 
Midgårdsvägen 17 7.10 

Beslut - 
MSN/2020/0743/517-1 
- Ansökan om TA-plan 
och schaktlov för 
Midgårdsvägen 

Stadsmiljö MSN/2020/0788/517 
Schaktlov - GC-väg 
Grönviksvägen samt 
väg 73 7.10 

Beslut - 
MSN/2020/0788/517-1 
- Ansökan om 
Schaktlov - GC väg 
mellan Grönviksvägen 
och den befintliga 
belysningen på andra 
sidan V73. 

Stadsmiljö MSN/2020/0792/517 
Grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
P115 placerad intill  
vändplan vid 
Oskarsgatan 15, 
Nynäshamn 

7.10 

Beslut - tillstånd för 
grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
P115 placerad intill  
vändplan vid 
Oskarsgatan 15, 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0818/267 
Tillstånd enligt 
ordningslagen och 
lokala föreskrifter - 
etablering 
Raffinaderivägen 

7.10 

Yttrande begagnande 
av offentlig plats för 
byggetablering, 
Raffenaderivägen, 
Nynäshamn. 
A208.536/2020 

Stadsmiljö MSN/2020/0844/517 
Grävning/Schaktning i 
allmän platsmark & TA-
plan, Sands backar, 
Nynäshamn. 

7.10 

Beslut - 
MSN/2020/0844/517-1 
- Ansökan om 
grävning/schaktning i 
allmän platsmark, med 
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TA-plan, Sands backar, 
Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2020/0526/317 
Investering - Belysning 
gång- och cykelväg 
mellan Villagatan och 
Hammarhagsvägen, 
Nynäshamn 

2.8 

Delegationsbeslut - Ny 
belysning på gång- och 
cykelväg mellan 
Villagatan och 
Hammarhagsvägen, 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0527/317 
Investering - 
Strålkastarbelysning 
grönområde vid 
Nickstabadsvägen, 
Nynäshamn 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Strålkastarbelysning av 
grönområde vid 
Nickstabadsvägen, 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0615/317 
Reinvestering - 
Belysning Grödby 
fotbollsplan 

2.8 

Delegationsbeslut- Byte 
av belysning, Grödby 
fotbollsplan 

Stadsmiljö MSN/2020/0824/319 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
ANL935 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
ANL935 

Stadsmiljö MSN/2020/0825/319 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
HML170 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
HML170 

Stadsmiljö MSN/2020/0826/319 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
BEG980 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
BEG980 

Stadsmiljö MSN/2020/0827/319 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
GZN119 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
GZN119 

Stadsmiljö MSN/2020/0828/319 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
FOR398 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
FOR398 

Kart- och mätenheten MSN/2019/2012/243 
Avtalsförlängning - 
ramavtal 
flygfotografering 

 
Delegationsbeslut 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltnin
gen 

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

1.3.3 

Förordnande av 
ersättare för 
avdelningschef 15-25 
maj 2020. Ersättare för 
avdelningschef för 
plan, stab och bygglov 
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Planenheten MSN/2020/0006/243 
Årsakt 2020 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 
Adressättning  - 
Nynäshamn 2:33 

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

19.1 

Adressättning - 
Herrhamratomten 8:1 

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

19.1 

Adressättning - 
Kängsta 1:45 

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

19.1 

Adressättning - 
Kängsta 1:67 

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

19.1 

Adressättning - Stennäs 
2:34 

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

19.1 

Adressättning - Nabben 
3:2 

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

19.1 

Adressättning - Nabben 
3:3 

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

19.1 

Adressättning - Lyngsta 
2:65 

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

19.1 

Adressättning - Lyngsta 
2:64 
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Msn § 145/20     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.  

Beslutsunderlag  
Meddelanderapport 2020-04-06 - 2020-05-07 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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Msn § 146/20  

Rapport från politiker 
 
Inget noterat.  
 
_____________ 
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Msn § 147/20  

Rapport från förvaltningschefen 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt.  
 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar nämnden att förvaltningen har upptäckt att inköp av 
avstängningsmaterial hos VA-avdelningen har gjorts utan giltigt ramavtal. Förvaltningen har startat 
upphandling av ett nytt ramavtal.  
 
__________ 
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Msn § 148/20  

Rapport från samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt. 
 
__________ 
 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Nynäshamns kommun 

Västerby  2020-05-19 

Särskilt yttrande beträffande “Yttrande - förtydligande angående revisorernas 
granskning 
och miljö-och samhällsbyggnadsnämndens ansvar” 

Vi anser att det finns fog för revisorernas bedömning i rubricerat ärende varför vi ej ställer oss bakom till 
tjänsteskrivelsen bifogat yttrande. 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Per Ranch 
Ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och i kommunstyrelsen samt 
ledamot i kommunfullmäktige 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

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

Bilaga A



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2020-05-19) 

Ärende: 119/20, Röstförklaring. 

Angående ansvarsfrihet. 

Den Socialdemokratiska gruppen i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden deltar inte i beslutet 
under ovanstående paragraf. 

Vi har tidigare i särskilt yttrande daterat 2020-03-21 till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
svar till revisorerna, klargjort vårt ställningstagande med anledning av revisionsrapporterna. 

Vi överlåter nu till Kommunfullmäktige att fatta beslut i frågan 

För den Socialdemokratiska gruppen 

Göran Bergander 

Bilaga B



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (2020-05-19) 

Ärende: 122/20, revidering av taxor och avgifter 

Angående taxor och avgifter 

Den Socialdemokratiska gruppen i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yrkar på att ärendet 
återremitteras och begär att nämnden uppdrar till förvaltningen att återkomma med en tydlig 
konsekvensbeskrivning av hur de föreslagna nya Va-taxorna kommer att påverka medborgarna i 
kommunen, samt redovisar en jämförelse hur de nya föreslagna Va-taxorna förhåller sig till 
taxorna i jämförbara kommunen i regionen. 

För den Socialdemokratiska gruppen 

Göran Bergander 

Bilaga C



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Västerby  2020-05-19 

Yrkande om återremiss beträffande Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning. 

Beslutas av kommunfullmäktige den 11 juni 2020, att börja gälla den 1 januari 2021. 

Enligt tidigare förslag skulle VA-taxan höjas med 4 % men i o m att man tagit bort den fasta avgiften på 
290 000 kr och räknar avgiften efter tabellen i § 5, ökar anslutningsavgiften med antalet kvadratmeter 
tomtyta. 

Vi har räknat med en fastighet på 2 500 kvadratmeter utan dag- och dränvattenavlopp från fastighet, Df. 
Anslutningsavgiften kommer då att hamna på 371 900 kr. Det innebär en höjning på 28%. 

Med Df-anslutning blir kostnaden, 476 300 kr, en höjning på 64%. 

Vi yrkar på återremiss för att närmare utreda konsekvenserna av den nya taxan. 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Per Ranch 
Ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och i kommunstyrelsen samt 
ledamot i kommunfullmäktige 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA 

Tel 0708-92 17 50, kontakt@sorundanet.se 

Bilaga D
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