
 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2020-04-14   
 

      

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-04-14 
Anslaget sätts upp: 2020-04-15 (§ 100), 2020-04-16  Anslaget tas ned: 2020-05-06 (§ 100), 2020-05-07 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Elin Fernström   

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort och digitalt via Skype, 2020-04-14 kl. 13:00-15.00 

Beslutande 
Daniel Adborn (L), via Skype   
Bodil Toll (M)   
Fredrik Sönnergren (M), via Skype   
Patrik Appelkvist Larsson (C)   
David Öberg (KD)   
Göran Bergander (S), via Skype. Anmäler jäv §§ 106-107 och ersätts av Helen Sellström-Edberg (S)   
Anki Lindeberg (S), via Skype   
Johnny Edholm (S), via Skype 
Anna Evans (MP), via Skype   
Hans-Ove Krafft (SN), via Skype 
Donald Löfving (SD), via Skype      

Icke tjänstgörande ersättare 
Otto Svedenblad (M), via Skype 
Helen Sellström Edberg (S) 
Yvonne Lundin (S), via Skype 
Leif Branting (MP), via Skype 
Carl Marcus (SD) Anmäler jäv § 108 
Per Ranch (SN) 
Anna Eklund (L), §§ 80-103 

Paragrafer 
§§ 79-113 

Justeringens plats och tid 
Kommunhus B, plan 2, 2020-04-15 kl. 16.00 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-04-14, 15.10, § 100 
 

Underskrifter 
 
 
Bodil Toll (M)  Helen Sellström-Edberg (S) 
Ordförande  Justerare 
 
  
 
Elin Fernström 
Sekreterare  
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 2 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 

Fysisk närvaro 
Alf Olsson, förvaltningschef 
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare 
Therese Säfström, nämndsekreterare/utredare 
Claes Kilström, fastighetschef, §§ 79-103 
Marie Ekenstierna, controller, §§ 79-103 

Via Skype 
Jesper Skogslund, stadsmiljöchef, §§ 79-105 
Marie Stålbom Warg, chef för plan, stab och bygglov 
Daniel Hjertton, bygglovskonsult, §§ 106-108  
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 

 Ärende 
 Upprop och anmälningar om förhinder 
 Val av justerare 

§ 79 Fastställande av dagordning 
§ 80 Rapport från avdelningscheferna 
§ 81 Övriga frågor och medskick 
§ 82 Information om handlingsplan för VA-verksamheten 
§ 83 Information - Svar på revisionsfrågor 

§ 84 Information om väckt ärende – Skriftlig dokumentation vid nämndsammanträden och 
utskick 

§ 85 Remissvar - Ny informationssäkerhetspolicy 
§ 86 Uppgradering till högspänning på Nynäshamns reningsverk 
§ 87 Omfördelning medel 
§ 88 Gatubeläggning (vägkapital) Nynäshamns kommun 2020 
§ 89 Ersätta trappor på gångväg mellan Vikgatan och Estövägen 
§ 90 Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Ösmo 
§ 91 Svar på medborgarförslag om att upprusta Spångbro busshållplats med cykelställ "pollare" 
§ 92 Svar på medborgarförslag - anlägga boulebana, Sunnerby 

§ 93 Svar på medborgarförslag - anlägga beachvolleyplan och rusta upp sandfotbollsplan, 
Sunnerby 

§ 94 Svar på medborgarförslag om säkerheten vid busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta 
§ 95 Svar på medborgarförslag om stoppförbud på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan 
§ 96 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Industrivägen 
§ 97 Hävande av lokala trafikföreskrifter på Industrivägen 
§ 98 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Arkitektvägen 
§ 99 Lokal trafikföreskrift om parkering 1 timme på Nynäsvägen 

§ 100 Sunnerby förskola - evakueringslokaler 
§ 101 Uppsägning av hyresavtal, Kylrum och kapell, Nornan 32 
§ 102 Uppsägning hyresavtal, Vardagsstödslokaler, Nornan 32 
§ 103 Planbesked Plogen 4, 5, 6 och 11 

§ 104 Grytnäs 1:5, Svart väg Grytnäs 56, Lisö – Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av fritidshus  

§ 105 Nynäshamn 2:133, Strandvägen, Nynäshamn - Ansökan om strandskyddsdispens och 
bygglov för nybyggnad av parkering 

§ 106  – påföljd föreläggande med vite 
§ 107  – påföljd föreläggande med vite 
§ 108  – påföljd föreläggande med vite 
§ 109 Delegationsrapport 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Meddelanderapport 
§ 111 Rapporter från politiker 
§ 112 Rapport från förvaltningschefen 
§ 113 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
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Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 79/20  

Fastställande av dagordning 
 
Göran Bergander (S) önskar att lägga till en Övrig fråga angående Vansta förskola.  
 
Göran Bergander (S) önskar att lägga till en Övrig fråga angående gymnasieskolans idrottshall.  
 
Göran Bergander (S) önskar att lägga till en Övrig fråga angående tillfälliga lokaler.  
 
Dagordningen fastställs med ovan tillägg.  
 
_______________ 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 6 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 80/20 

Rapport från avdelningscheferna 
 
Claes Kilström, fastighetschef, gör en presentation av pågående projekt.  
 
Alf Olsson, förvaltningschef, presenterar muntligt för VA-avdelningens projekt.  
 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, presenterar muntligt för pågående projekt.  
 
Marie Ekenstierna, controller, gör en kort muntlig budgetuppföljning.  
 
Presentationerna skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.  
 
_________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 81/20  

Övriga frågor och medskick  
Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen. 
 
Göran Bergander (S) lyfter en övrig fråga angående gymnasiets idrottshall. Den har nu hyrts ut till extern 
aktör. Det efterfrågas en fullständig redogörelse för beslutsgången, och på vilka underlag som de olika 
politiska besluten angående Gymnasiets idrottshall har fattats samt en redogörelse av de senaste 
utredningarna som gjorts för att bestämma byggnadens status. Fastighetschefen svarar lite kort på 
frågorna. Förvaltningen tar med sig frågorna och återkommer med ett skriftligt svar så snabbt det går.  
 
Göran Bergander (S) lyfter en övrig fråga angående Vansta förskola. Det efterfrågas hur statusen är för 
Vansta förskola är i form av skador på grund av fukt och mögel och om det går att göra en tillbyggnad i 
två plan. Vidare önskas en redogörelse över hur avtalssituationen är för paviljongerna vid Vansta 
Förskola. Fastighetschefen besvarar frågorna.  
 
Göran Bergander (S) lyfter en övrig fråga angående tillfälliga lokaler. Det efterfrågas en sammanställning 
av alla de tillfälliga lokaler som kommunen hyr, samt hur långa hyresavtalen är, och om det finns 
ytterligare byggnader där avtalen gått ut och någon korrekt ny upphandling inte genomförts. 
Fastighetschefen svarar. Förvaltningen återkommer med skriftlig redogörelse på nämndsammanträdet 
den 19 maj 2020.  
 
Carl Marcus (SD) undrar om planchef Maria Landin har slutat. Förvaltningschefen svarar att hon har sagt 
upp sig och slutar i oktober 2020.   
 
Anna Evans (MP) undrar angående Torö Stenstrand och att fler stenar har lagts ut längs vägen. Hon 
undrar vad vi som förvaltning kan göra åt det.  Förvaltningen tar med sig frågan.  
 
Per Ranch (SN) ställer en fråga vad skillnaden mellan moduler, paviljonger och baracker är och vad som 
ska användas. Förvaltningen tar med sig frågan för vidare diskussion.  
 
Donald Löfving (SD) undrar hur det ser ut med rekrytering av ny VA-chef och planchef. Förvaltningen 
svarar. Rekryteringen kommer att starta omedelbart.  
 
_______________ 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 8 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 82/20  

Information om handlingsplan för VA-verksamheten 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt. Förhoppningen är att kunna ha en tillfällig lösning redan 
nu måndag den 20 april 2020. Rekrytering av permanent lösning kommer att påbörjas direkt.  
 
_________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 83/20  Dnr MSN/2020/0088/291-20 

Information - Svar på revisionsfrågor 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt. Svaren inklusive yttrande skickas ut lite samtliga 
förtroendevalda i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

_______________ 

 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 10 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 84/20  Dnr MSN/2020/0638/008-3 

Information om väckt ärende – Skriftlig dokumentation 
vid nämndsammanträden och utskick 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare och Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt.  
 
_________________ 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 85/20  Dnr MSN/2020/0374/000-2 

Remissvar - Ny informationssäkerhetspolicy 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 

Sammanfattning 
Informationssäkerhetspolicyn ska bli ett övergripande styrdokument som sätter ramarna för 
informationssäkerhetsarbetet i kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram ett förslag 
som nu är ute på remiss till nämnderna. Förvaltningen välkomnar policyn och har bara mindre 
kommentarer att framföra.  

Beslutsunderlag 
Missiv informationssäkerhetspolicy.pdf 
Remiss - Policy informationssäkerhet v0.8.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-10 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till remissvar som sitt eget 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 63 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 86/20  Dnr MSN/2020/0508/351-1 

Uppgradering till högspänning på Nynäshamns 
reningsverk 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

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

2. Finansiering sker genom att ianspråkta 2,5 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 
investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer.  

Sammanfattning 
För att öka driftsäkerheten och möjliggöra den pågående och planerade utökningen av kapacitet och 
prestanda vid Nynäshamns reningsverk behöver de befintliga elserviserna uppgraderas till en gemensam 
21,5 kV högspänningsanslutning. Investeringskostnaden för uppgradering bedöms till 2,5 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Uppgradering till högspänning Investeringskalkyl.xlsx 
Estimerad betalplan, uppgradering till högspänning ARV.xlsx 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-18 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

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

2. Finansiering sker genom att ianspråkta 2,5 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 2020-04-01, § 64 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 87/20  Dnr MSN/2019/0394/312-3 

Omfördelning medel 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att 
 
Omfördela kvarvarande medel om 200 000 kr från investeringen gång- och cykelbana utmed Nyblevägen  
IV 114316 till investeringen byggande av gång- och cykelbana, Hammarhagsvägen IV 114317. 

Sammanfattning 
För att finansiera underskottet på gång- och cykelväg utmed Hammarhagsvägen tas överskottet från 
gång- och cykelbana utmed Nyblevägen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-12 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att. 
 
Omfördela kvarvarande medel om 200 000 kr från investeringen gång- och cykelbana utmed Nyblevägen  
IV 114316 till investeringen byggande av gång- och cykelbana, Hammarhagsvägen IV 114317. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 65 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Skickas till 
Akten 
Controller 
Produktionschef 
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Msn § 88/20  Dnr MSN/2020/0487/311-1 

Gatubeläggning (vägkapital) Nynäshamns kommun 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra underhållsåtgärder på gatunätet i 
Nynäshamn om 9,5 miljoner kronor. 
Finansiering sker genom att i anspråk ta 9,5 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för Stadsmiljö 
reinvesteringar 2020-2024. 
Investeringen avslutas under Q2 år 2021. 
 
Med en internränta på 1,75% uppgår kapitalkostnaden år 1 till 542 925:-  

Sammanfattning 
Fräsning av gammal beläggning och utläggning av nytt slitlager, utbyte av trasiga betäckningar och vid 
behov utbyte av kantsten i Nynäshamn under sommarhalvåret 2020.  
 
Förändringar av objekt kan ske beroende av prisbilden på kommande offerter. Omprioriteringar kan även 
ske med anledning av andra åtgärder i gatunätet, tex samordning med trafiksäkerhetsåtgärder eller 
ledningsarbeten. 

Beslutsunderlag 
Kapitalkostnader gatubeläggning (vägkapital ) Nynäshamns kommun 2020.xlsx 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra underhållsåtgärder på gatunätet i 
Nynäshamn om 9,5 miljoner kronor. 
Finansiering sker genom att i anspråk ta 9,5 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för Stadsmiljö 
reinvesteringar 2020-2024. 
Investeringen avslutas under Q2 år 2021. 
 
Med en internränta på 1,75% uppgår kapitalkostnaden år 1 till 542 925:-  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 66 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) och David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Skickas till 
Akten  
Controller 
Gatu/parkchef  
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Msn § 89/20  Dnr MSN/2020/0491/311-1 

Ersätta trappor på gångväg mellan Vikgatan och 
Estövägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att objektet att ersätta trapporna på gångvägen mellan Vikgatan-Trollvägen-Estövägen med gång- och 
cykelväg tas bort från förvaltningens åtgärdslista. 

Sammanfattning 
Förvaltningen har utrett möjligheten att ersätta trapporna mellan Vikgatan-Trollvägen-Estövägen med 
gång- och cykelväg för att öka tillgängligheten. Med anledning av det stora markingrepp och kostnaderna 
för denna gång- och cykelväg föreslås att objektet tas bort från förvaltningens åtgärdslista. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-19 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att objektet att ersätta trapporna på gångvägen mellan Vikgatan-Trollvägen-Estövägen med gång- och 
cykelväg tas bort från förvaltningens åtgärdslista. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 67 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöavdelningen 
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Msn § 90/20  Dnr MSN/2019/0385/008-2 

Svar på medborgarförslag - hundrastgård i Ösmo 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om en hundgård i Ösmo. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen om att anlägga en hundgård. Förvaltningen arbetar 
redan för att kunna bygga en hundrastgård i Ösmo, men avvaktar nu en lämplig plats för placering på 
grund av byggplanerna och utvecklingen av Ösmo centrum.  

Beslutsunderlag 
Beslut - Kf § 20.4 2019-02-14 - Inkomna medborgarförslag 
Namninsamling till Medborgarförslag - Anlägga en hundgård i Ösmo 
Medborgarförslag - Anlägga en hundgård i Ösmo 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om en hundgård i Ösmo. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 68 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Skickas till 
Förslagsställarna 
Gata/parkchef 
Akten 
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Msn § 91/20  Dnr MSN/2019/1956/008-2 

Svar på medborgarförslag om att upprusta Spångbro 
busshållplats med cykelställ "pollare" 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget besvarat 

Sammanfattning 
Kommunen planerar att uppföra cykelställ med tak vid Spångbro busshållplats under 2020. 

Beslutsunderlag 
Spångbro torg 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget besvarat 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 71 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Skickas till 
Förslagsställaren 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Stadsmiljöavdelningen 
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Msn § 92/20  Dnr MSN/2020/0090/008-2 

Svar på medborgarförslag - anlägga boulebana, Sunnerby 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en 
boulebana i Sunnerby. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen om att anlägga en boulebana med två banor på 
området vid den allmänna lekplatsen vid Gullvivevägen, Sunnerby. Förvaltningen ser inte att det i 
dagsläget är möjligt att prioritera en investering i detta. 

Beslutsunderlag 
Beslut - § 222.6 2019-12-12 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag - Att kommunen anlägger en boulebana Gullvivevägen Sorunda 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en 
boulebana i Sunnerby. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 72 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Löfvings yrkande och finner bifall för förvaltningens 
förslag.  
 
 

Skickas till 
Förslagsställaren 
Gata/parkchef 
Akten 



 

 
PROTOKOLL        Sida 19 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 93/20  Dnr MSN/2020/0091/008-2 

Svar på medborgarförslag - anlägga beachvolleyplan och 
rusta upp sandfotbollsplan, Sunnerby 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en 
beachvolleyplan och rusta upp sandbollsplan i Sunnerby. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen om att rusta en tidigare sandfotbollsplan och anlägga en 
djupsandplan för bland annat beachvolley i Sunnerby vid allmänningen med adress Gullvivevägen. 
Förvaltningen ser inte att det i dagsläget är möjligt att prioritera en investering i detta. 

Beslutsunderlag 
Beslut - Kf § 222.7 2019-12-12 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag -  Önskan om en beachbollplan och upprustning av sandfotbollsplanen Gullvivevägen 
Sorunda 
Tjänsteutlåtande 2020-03-27 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att anlägga en 
beachvolleyplan och rusta upp sandbollsplan i Sunnerby. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 73 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

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

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Löfvings yrkande och finner bifall för förvaltningens 
förslag.  
 
 
 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 20 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
 
 

Skickas till 
Förslagsställarna 
Gata/parkchef 
Akten 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 21 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 94/20  Dnr MSN/2019/1632/008-2 

Svar på medborgarförslag om säkerheten vid 
busshållplatsen på väg 225, vid Ristomta 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
Ärendet återremitteras för vidare handläggning på förvaltningen enligt Kraffts återremissyrkande, bilaga 
A.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Hans-Ove Krafft (SD) inkommer med ett särskilt yttrande som stöd till sina återremissyrkanden. Yttrandet 
biläggs protokollet som Bilaga A.  

Sammanfattning 
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder vid busshållplatsen vid Ristomta finns i Trafikverkets 
planering. 

Beslutsunderlag 
Beslut - Kf § 139.10 2019-09-18 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag - Att säkerheten vid busshållplatsen på väg 225 vid Ristomta ses över 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med förvaltningens redogörelse anse medborgarförslaget besvarat. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 74 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Hans-Ove Krafft (SN) yrkar på återremiss.  
 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till återremissyrkandet.  
 
Anna Evans (MP) yrkar bifall till återremissyrkandet.  
 
David Öberg (KD) yrkar bifall till återremissyrkandet.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
mot Kraffts återremissyrkande.  



 

 
PROTOKOLL        Sida 22 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Kraffts återremissyrkande och finner bifall för Kraffts 
återremissyrkande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
Stadsmiljöavdelningen 
 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 23 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 95/20  Dnr MSN/2019/1627/008-2 

Svar på medborgarförslag om stoppförbud på 
Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan 

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

Sammanfattning 
Förvaltningen föreslår att förslag om förbud att stanna på Heimdalsvägen avslås.  

Beslutsunderlag 
Beslut - Kf § 139.1 2019-09-18 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag - Att införa stoppförbud på en bit av Heimdalssvägen utanför Gröndalsskolan 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
avslå medborgarförslaget 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 75 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

Skickas till 
Förslagsställaren 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Stadsmiljöavdelningen 



 

 
PROTOKOLL        Sida 24 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 96/20  Dnr MSN/2019/1354/319-1 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Industrivägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1. På Industrivägen får fordon inte parkeras 
2. Föreskrifter ska träda i kraft 17 april 2020 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut 

Sammanfattning 
Industrivägen är ombyggd och numera bussgata. För att erbjuda god framkomlighet för busstrafiken 
införs förbud att parkera längs hela gatan. 

Beslutsunderlag 
Industrivägen karta 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1. På Industrivägen får fordon inte parkeras 
2. Föreskrifter ska träda i kraft 17 april 2020 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 76 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S), Donald Löfving (SD) och Anna Evans (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöavdelningen. 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 25 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 97/20  Dnr MSN/2019/1354/319-2 

Hävande av lokala trafikföreskrifter på Industrivägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. Häva kommunens lokala trafikföreskrift om förbud att stanna eller parkera fordon på 
Industrivägen, nr 0192 2002:085 från och med 17 april 2020 

2. Häva kommunens lokala trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på 
Industrivägen, nr 0192 2002:084 från och med 17 april 2020 

3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut. 

Sammanfattning 
Industrivägen håller på att byggas om och när sista etappen är klar kommer fordonstrafik att tillåtas på 
hela gatustäckningen. Behov av förbud att stanna bedöms vara mycket litet varför det bör hävas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. Häva kommunens lokala trafikföreskrift om förbud att stanna eller parkera fordon på 
Industrivägen, nr 0192 2002:085 från och med 17 april 2020 

2. Häva kommunens lokala trafikföreskrift om förbud mot trafik med motordrivet fordon på 
Industrivägen, nr 0192 2002:084 från och med 17 april 2020 

3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 77 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöavdelningen 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 26 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 98/20  Dnr MSN/2019/2110/511-1 

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på 
Arkitektvägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. På Arkitektvägen får fordon inte parkeras, förbudet gäller alla dagar mellan klockan 20.00 och 06.00 
2. Föreskriften ska träda i kraft den 22 april 2020 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut 

Sammanfattning 
Förbud att parkera införs nattetid på Arkitektvägen för att minska risken för parkerade fordon som 
hindrar transporter till verksamheterna utmed gatan. 

Beslutsunderlag 
Arkitektvägen karta.pdf 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. På Arkitektvägen får fordon inte parkeras, förbudet gäller alla dagar mellan klockan 20.00 och 06.00 
2. Föreskriften ska träda i kraft den 22 april 2020 
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 78 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD) och Hans-Ove Krafft (SN) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöavdelningen 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 27 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 99/20  Dnr MSN/2020/0538/511-1 

Lokal trafikföreskrift om parkering 1 timme på 
Nynäsvägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 

1. På Nynäsvägens norra sida (vid nr 14 A-C) mellan 30 meter väster Industrivägen och 70 meter 
väster Industrivägen får fordon parkeras dock högst 1 timme i följd på vardagar utom vardag 
före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 18 och vardag före sön- och helgdag mellan 
klockan 10 och 15. Övrig tid är parkering tillåten. 

2. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
3. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2002:124 om parkering på Nynäsvägen 
4. Föreskriften ska träda i kraft den 24 april 2020 
5. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut. 

Sammanfattning 
En redaktionell ändring behövs av kommunens lokala trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen, vid nr 
14 för att förtydliga om plats samt krav på parkeringsskiva. 

Beslutsunderlag 
Nynäsvägen karta 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 

1. På Nynäsvägens norra sida (vid nr 14 A-C) mellan 30 meter väster Industrivägen och 70 meter 
väster Industrivägen får fordon parkeras dock högst 1 timme i följd på vardagar utom vardag 
före sön- och helgdag mellan klockan 10 och 18 och vardag före sön- och helgdag mellan 
klockan 10 och 15. Övrig tid är parkering tillåten. 

2. Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas 
3. Häva kommunens lokala trafikföreskrift nr 0192 2002:124 om parkering på Nynäsvägen 
4. Föreskriften ska träda i kraft den 24 april 2020 
5. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 79 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
David Öberg (KD), Hans-Ove Krafft (SN) och Anna Evans (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 



 

 
PROTOKOLL        Sida 28 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Stadsmiljöavdelningen 
 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 29 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 100/20  Dnr MSN/2020/0557/291-3 

Flytt av paviljonger från Rumba förskola - 
utredningsuppdrag från nämnden 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1. att anse miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till förvaltningen från 17 mars 2020, § 
59, angående utredning av snabbflytt av paviljongerna i Rumba till Sunnerby, besvarat. 

2. att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om vilket av alternativen i bifogat 
tjänsteutlåtande som ska genomföras.  

3. att delegera beslutanderätten i brådskande ärenden gällande flytt av och etablering av 
paviljonger i Sunnerby till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

 
Paragrafen förklaras direktjusterad.  

Reservationer och särskilda yttranden 
Hans-Ove Krafft (SN) inkommer med ett särskilt yttrande som stöd till sitt avslagsyrkande. Yttrandet 
biläggs protokollet som Bilaga B.  
 
Sammanfattning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 17 mars 2020, § 59, att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda snabbflytt av Rumba paviljonger till Sunnerbyområdet. Den 18 
mars 2020, § 41, beslutande barn- och utbildningsnämnden att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
i uppdrag att skyndsamt ta fram alternativ för tillfälliga lokaler för Sunnerby förskola i Sorunda med tids- 
och ekonomiska aspekter. Bakgrunden till den akuta evakueringen av Sunnerby förskola är att det under 
våren 2020 kom indikationer på att en flytt till temporära lokaler var nödvändig på grund av ökade 
problem med inomhusmiljön.  
 
Förvaltningen har utrett en flytt av paviljongerna i Rumba till Sunnerby enligt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens uppdrag. Dessutom har förvaltningen tittat på andra lösningar, i enlighet 
med barn- och utbildningsnämndens beslut. 
Barn- och utbildningsnämnden önskar att lösningen finns färdig till vecka 32 2020 då förskolan öppnar 
igen efter sommaruppehållet.  
 
Förvaltningen har utgått från fyra alternativa förslag till temporära paviljonger i Sunnerby för att 
underlätta situationen för verksamheten. Förvaltningen har även beskrivit kostnadsbilden om 
paviljongerna inte flyttas och ligger kvar på befintlig plats.  
 
Beslutsunderlag  
Mejl från Södertörns upphandlingsnämnd angående upphandlingsfrågor, 2020-04-09 
Tjänsteutlåtande 2020-04-09 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 30 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. att anse miljö- och samhällsbyggnadsnämndens uppdrag till förvaltningen från 17 mars 2020, § 

59, angående utredning av snabbflytt av paviljongerna i Rumba till Sunnerby, besvarat. 
2. att överlämna till barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om vilket av alternativen i bifogat 

tjänsteutlåtande som ska genomföras samt ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag 
att utföra åtgärden. 

3. att delegera beslutanderätten i brådskande ärenden gällande flytt av och etablering av 
paviljonger i Sunnerby till miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott. 

Yrkande 
Hans-Ove Krafft (SN) yrkar avslag till förvaltningens förslag.  
 
Daniel Adborn (L) yrkar att meningen ”samt ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
utföra åtgärden” stryks ut beslutspunkt 2.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
med Adborns (L) yrkande mot Kraffts yrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag med Adborns (L) yrkande mot Kraffts yrkande och finner 
bifall för förvaltningens förslag med Adborns (L) yrkande.  

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Controller 
Fastighetsförvaltare 
Fastighetschef 
Barn- och utbildningsnämnden 
Skolchef förskola 



 

 
PROTOKOLL        Sida 31 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 101/20  Dnr MSN/2020/0347/299-2 

Uppsägning av hyresavtal, Kylrum och kapell, Nornan 32 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna socialnämndens uppsägning av hyresavtalet gällande kylrum och kapell på Nynäshamns 
sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-205-01 och 206-01). 

Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen har mottagit uppsägning gällande rubricerade lokaler i fastigheten Nornan 32 för 
upphörande och avflyttning. 
Skäl för uppsägningen är att det avtal som socialnämnden idag haft gällande omhändertagande av 
avlidna upphör, vilket medför att behovet av dessa specifika lokaler upphör. 
Fastighetsavdelningen har ingen ny gäst i dagsläget att erbjuda ytan om 169+30 kvadratmeter, varför 
uppsägningstiden om ett (1) år från Miljö- och samhällsbyggnadens beslut ska gälla. 
Lokalen uppfyller kriterierna för att uppsägning ska få göras enligt internhyresavtalet.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-03-11 

Förvaltningens förlag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

• Godkänna socialnämndens uppsägning av hyresavtalet gällande kylrum och kapell på 
Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-205-01 och 206-01). 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 80 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) och David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
 

Skickas till 
Akten 
Controller 
Förvaltare 
Socialnämnden 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 32 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 102/20  Dnr MSN/2020/0348/299-2 

Uppsägning hyresavtal, Vardagsstödslokaler, Nornan 32 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Godkänna socialnämndens uppsägning av hyresavtalet gällande vardagsstöds lokaler i fastighet Nornan 
32 på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-202-02). 

Sammanfattning 
Fastighetsavdelningen har mottagit uppsägning gällande rubricerad lokal i fastigheten Nornan 32 för 
upphörande och avflyttning. 
Skäl för uppsägningen är att de ska samordna sin verksamhet i en annan lokal som redan hyrs av 
Socialförvaltningen. 
Fastighetsavdelningen har ingen ny gäst i dagsläget att erbjuda ytan om 143 kvadratmeter, varför 
uppsägningstiden om ett (1) år från Miljö- och samhällsbyggnadens beslut ska gälla. 
Lokalen uppfyller kriterierna för att uppsägning ska få göras enligt internhyresavtalet. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-03-11 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

• Godkänna socialnämndens uppsägning av hyresavtalet gällande vardagsstöds lokaler i fastighet 
Nornan 32 på Nynäshamns sjukhus, Idunvägen 1 (kontrakt 343000-HUSA-202-02). 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 81 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) och David Öberg (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 
 
 
 

Skickas till 
Akten  
Controller 
Förvaltare 
Socialnämnden 
 
  



PROTOKOLL  Sida 33 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 

Justerarsignaturer Utdragsbestyrkande

Msn § 103/20 Dnr MSN/2020/0427/214-1 

Planuppdrag Plogen 4, 5, 6 och 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva ändring av 
detaljplan S 202 för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 enligt Plan-och bygglagen 4 kap. 2 § (2010.900). 

Sammanfattning 
Fastighetsägarna ansökte 2019 om planbesked för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11. Fastigheterna är 
belägna i östra delen av Hammarhagens industriområde mot väg 73. Fastigheterna omfattas av 
detaljplan S 202. De sökande önskar en ny plan som tar bort bebyggelsefritt område (prickmark) mot väg 
73 samt minskar densamma mot Åkervägen.  
Kommunstyrelsen har fattat beslut om positivt planbesked. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 
därmed fått beställning på att starta prövning av detaljplan. Förvaltningen föreslår därför att nämnden 
ger förvaltningen i uppdrag att pröva ändring av detaljplan S 202 för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11. 

Beslutsunderlag 
Start-PM_Plogen 
Tjänsteutlåtande 2020-03-09 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva ändring av 
detaljplan S 202 för fastigheterna Plogen 4, 5, 6 och 11 enligt Plan-och bygglagen 4 kap. 2 § (2010.900). 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 82 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
Planeringschefen ksf 
Sökanden 
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Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 104/20  Dnr MSN/2019/2104/267B-8 

Grytnäs 1:5, Svart väg Grytnäs 56, Lisö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus  

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

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

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

Strandskyddsdispens 10 400 kronor 

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

Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva beslutet. 
Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till länsstyrelsen. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Åtgärden kräver bygglov och startbesked. 

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av fritidshus  1 våning med en brutto- och byggnadsarea om ca 72 m². 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Fastigheten ligger inom försvarsmaktens sjöövningsområde. 

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 men inom sammanhållen bebyggelse. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.  
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Bedömning enligt miljöbalken 
Hela fastigheten får tas i anspråk som tomtplats, enligt beslut Au § 239 96.1532 daterat 1997-11-20. 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.  

Den föreslagna placeringen av nybyggnationen är på en höjd väster om det befintliga fritidshuset. Väster 
om det tilltänkta fritidshuset är en bergstopp som följs av med skog. Från vägen väster om det planerade 
fritidshuset, på andra sidan berget, bedöms det nya fritidshuset ej synas (liksom befintlig bebyggelse).  
Befintlig bebyggelse är väl synligt från vattnet och avskiljer den tänkta placeringen av nybyggnationen 
från strandlinjen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort platsbesök på fastigheten i syfte 
med att beakta ifall den avhållande effekten bedöms utökas samt eventuell påverkan på djur- och växtliv 
i samband med nybyggnationen.  

Det nya fritidshuset placeras långt ifrån fastighetsgräns i samtliga väderstreck samt då även långt ifrån 
tomtplatsens gränser. Den nya byggnaden har en lågmäld karaktär i dess utformning. Förvaltningen gör 
bedömningen att nybyggnad av fritidshus 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 genom befintlig bebyggelse är väl avskilt från området 
närmast strandlinjen samt att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften. Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 1 MB bedöms finnas för att medge 
dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens tillgång 
till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom aktuellt område idag är ianspråktaget och det 
kommer inte göras någon inverkan på de allmänrättsliga tillgängliga områdena. Åtgärden bedöms inte 
väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtlivet på land eller i vatten. 

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

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 
1 ansökningsblankett 
1 situationsplan 
1 planritning 
1 fasadritning. 
Fotodokumentation från platsbesök 2020-02-12 
Tidigare beslutad tomtplatsavgränsning, Au § 239 96.1532 daterat 1997-11-20. 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB (Miljöbalken) för nybyggnad av 
fritidshus.  
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Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 84 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Sökanden 

Beslutet delges 
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor  
Fastighetsägare Grytnäs 1:5 

Kopia för kännedom 
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 
överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms 
län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 
Nynäshamn eller digitalt till MoSn@nynashamn.se. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 
handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 
behandla vissa personuppgifter om dig. Läs mer om hantering av personuppgifter här: 
www.nynashamn.se/GDPR 
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Msn § 105/20  Dnr MSN/2019/1684/229-23 

Nynäshamn 2:133, Strandvägen, Nynäshamn - Ansökan 
om strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av 
parkering 

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

Bygglov beviljas för nybyggnad av parkering med stöd av 9 kap. 14 och 30 §§ PBL (plan- och bygglagen 
2010:900). 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB (miljöbalken) för nybyggnad av 
parkering. Marken får tas i anspråk för det avsedda ändamålet (allmän parkering) enligt 7 kap. 18 f MB. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 9, s. 11, fastställd av kommunfullmäktige och 
faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 5 300 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började 
löpa 2020-02-25 och beslut fattades 2020-04-14, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 
 
Bygglov   5 300 kronor 
Strandskyddsdispens  9 300 kronor 

Summa avgifter  14 600 kronor 

Föreskrifter för bygglov 
Om marknivåer ändras i förhållande till markplaneringsritning så att fastställda marknivåer ändras ska 
uppgifter om nya höjder inlämnas och godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Markutfyllnad/markschakt får inte gå närmare tomtgräns än 0,5 m. 

Markutfyllnad/ markschakt ska samordnas med angränsande fastigheter. 

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

- Parkeringsplatsen får inte användas så att området privatiseras. Parkeringen ska vara tillgänglig 
för allmänheten. 

Upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla om inte byggnadsarbetet har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år 
från den dag då beslutet vann laga kraft. 

Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL 
samt tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts enligt 9 kap. 42 a § PBL.   
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För att tillhandahålla beslut om startbesked behövs följande handling skickas in till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden: 
- Förslag till kontrollplan 

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

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. För mer information se: 
http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-och-matning/Bestall-mattjanster.html För närmare 
uppgifter om utstakning och lägeskontroller kan ni kontakta kart- och mätenheten på e-post: 
kartor@nynashamn.se eller telefon 08-520 680 00. 

Dagvattnet ska i normalfallet omhändertas inom fastigheten. Ändring av det naturliga dagvattenflödet får 
inte göras om det innebär negativa konsekvenser för omgivande mark, 3 kap. 3 § jordabalken. 

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.  

Innan anläggningen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 4 § PBL, om inte 
byggnadsnämnden beslutar annat.  Blankett för slutanmälan finns att hämta på www.nynashamn.se 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av parkering med 25 platser varav 1 plats är handikapparkering.  

Åtgärden omfattas även av strandskyddsdispens. 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Enligt Länsstyrelsen beslut ”Fastställelse av ändring av stadsplan” daterat 1981-02-02 gäller strandskydd 
inom allmän platsmark i planområdets östra del, 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 
För aktuellt område gäller detaljplan S205 laga kraft 1981-02-02. 

Remisser 
Förslaget har remitterats till VA-avdelningen vilka framhåller att de inte har någon erinran mot ansökan 
under förutsättning att diket som går tvärs igenom parkeringen kulverteras. 
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Bedömning enligt plan- och bygglagen 
Vid granskning av det inkomna förslaget konstaterar förvaltningen att det inte krävs bygglov för att 
anlägga parkering på angiven plats. Enligt inkomna handlingar kommer den nya parkeringen anläggas 
inom område i detaljplanen med användningsområde ”Gata eller torg”. Enligt 6 kap. 2 § punkt 2 PBF 
krävs det inte bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats på 
mark som i detaljplan har avsatts till gata eller väg.  

Även om en åtgärd med ett byggnadsverk eller mark inte kräver bygglov, rivningslov eller marklov, får 
den som avser att vidta åtgärden ansöka om att åtgärden prövas och har rätt att få sin ansökan prövad 
som om åtgärden krävde lov, 9 kap. 14 § PBL. Prövningen ska avse åtgärdens förenlighet med denna lag. 
En frivillig ansökan kan man göra för att få ett skriftligt bevis på att åtgärden är förenlig med PBL. 
Sökande har begärt att få sin ansökan prövad som om åtgärden krävde lov i enlighet 9 kap. 14 § PBL. 

Den nya parkeringen kommer enligt ansökan anläggas inom område i detaljplanen med 
användningsområde ”Gata eller torg”. Föreslagen åtgärd bedöms vara planenlig, varav underrättelse till 
grannar och sakägare inte skett i enlighet med 9 kap. 25 § PBL.  

Fastighetsägare till fastigheterna ”Barken 26”, ”Barken 27”, ”Barken 29” och en kommuninvånare har på 
egen inrådan inkommit med yttranden i ärendet. I yttrandena framgår bland annat synpunkter gällande 
att det kommer bli en olägenhet för närboende, utlopp av dagvatten i havet samt att genomförandetiden 
har gått ut. Se yttrandena i sin helhet i bilaga B. 

Före genomförandetidens utgång, det vill säga både innan genomförande tiden börjar gälla och under 
genomförandetiden, får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja, 4 
kap. 39 § PBL. Efter genomförandetiden är byggrätten mer osäker eftersom planen då får ersättas, 
ändras eller upphävas utan att rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas och utan 
särskild ekonomisk kompensation till fastighetsägarna om en byggrätt som inte är utnyttjad minskas, 4 
kap. 40 § PBL. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen fortsätter den att gälla och ge byggrätt 
som tidigare.  

Föreslagen åtgärd är på en höjd kring +4,2 till ca +5,0. Sydväst om parkeringen kommer en slänt som 
avgränsar de nya höjderna på parkeringen till de befintliga höjdnivåerna för att anpassa så gott som 
möjligt till den befintliga naturen. Föreslagen åtgärd placeras ca 50 m (fågelväg) ifrån och mer än 10 m 
lägre höjdnivå än befintliga bostäder i närområdet. Parkeringen anses därför inte innebära någon 
betydande olägenhet, 2 kap. 9 § PBL. 

Förslaget bedöms vara planenligt samt uppfyller kraven enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 
och 18 §§. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 30 § PBL. 

Bedömning enligt miljöbalken 
Det är förbjudet att inom ett strandskyddsområde utföra anläggningar som hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått beträdas fritt enligt 7 kap. 15 § p. 
2 miljöbalken. Enligt propositionen är parkering en sådan typ av förbjuden anläggning (prop. 1997/98:45, 
del 2 s.723 f och prop. 2008/09:119 s.99 f). 

Särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § 3 och 5 MB bedöms finnas för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna. Området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid 
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området samt att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Förvaltningen 
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bedömer att de angivna skälen kan betraktas som särskilda skäl eftersom parkeringen möjliggör bättre 
tillgänglighet för allmänheten inom det befintliga natur- och friluftsområdet i närhet till havet. 
Parkeringen kan inte lokaliseras utanför strandskyddet. Åtgärden bedöms ge långsiktigt fördelar för 
samhället.  

Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens tillgång 
till strandområden förbättras med föreslagen åtgärd. Åtgärden bedöms inte väsentligt förändra 
livsvillkoren för djur- och växtliv. 

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 tillstyrks därmed stöd av 7 kap. 18 b § MB 

Beslutsunderlag 
1 ansökningsblankett bygglov 
1 ansökningsblankett strandskyddsdispens 
1 markplaneringsritning. 
Yttrande från VA-avdelningen. 
Yttrande från närboende. 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av parkering med stöd av 9 kap. 14 och 30 §§ PBL (plan- och bygglagen 
2010:900). 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB (miljöbalken) för nybyggnad av 
parkering. Marken får tas i anspråk för det avsedda ändamålet (allmän parkering) enligt 7 kap. 18 f MB. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 85 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
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Skickas till 
Sökanden Kommunstyrelsen - Mark och exploatering 

Beslutet delges  
Länsstyrelsen, enheten för planfrågor   

Kopia för kännedom 
Naturskyddsföreningen i Nynäshamn  

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 
Grannar eller kända sakägare  

Kungörelse 
Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange fastighetsbeteckning, diarienummer och skälen till 
överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms 
län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 
Nynäshamn. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre 
veckor från den dag ni tog emot beslutet. Kungörelse sker i Post- och inrikes Tidningar för grannar och 
okända sakägare. Överklagandetiden är 4 veckor från kungörelsedatum. 

Upplysning 
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän 
handling. I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att 
behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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Msn § 106/20  Dnr MSN/2018/1169/221-8 

 
– påföljd föreläggande med vite 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

 med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 50 000 
kronor vardera, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort 
följande enligt Bilaga C: 

1. Den del av staketet med grind som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  
 från stenblocket ner till ndkanten (bild 1 & 2) samt de skyltar som är uppsatt på 

nämnda staket (bild 3) 
2. De skyltar som är uppsatta på trä staketet uppfört på södra delen av fastighet bild 4) 
3. De skyltar som är uppsatta på trä staketet intill fastighetsgränsen som gränsar mellan fastighet 

 (bild 5) 
4. De skyltar som är uppsatta på grinden i södra hörnet av gränsen mellan fastighet  

 (bild 6) 
5. De skyltar som är uppsatta på staketet som löper längs fållan mellan fastighet  

 (bild 7-10) 
6. De skyltar som är uppsatta längs stranden på fastighet  (bild 11-15) 

Reservationer och särskilda yttranden 
Hans-Ove Krafft (SN) inkommer med ett särskilt yttrande som stöd till sitt återremissyrkande. Yttrandet 
biläggs protokollet som Bilaga D.  
 
Hans-Ove Krafft (SN) reserverar sig beslutet.  

Jäv 
Göran Bergander (S) anmäler jäv. Helen Sellström-Edberg (S) ersätter.  

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha satt upp ett 
staket samt skyltar på strandskyddat område. 
 
Tillsynsärende gällande åtgärd inom strandskyddsområde registrerades 2018-08-10, efter det att en 
besökare till Stenstrand på Ören via e-post påpekat att det fanns staket och skyltar uppförda på 
fastigheten. I skrivelsen ifrågasätts om åtgärderna är tillåtna. 
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Vid besök på platsen av förvaltningen 2019-09-18 kunde konstateras att fastighetsägarna på sin fastighet 
belägen på Torö låtit uppföra staket samt skyltar utan att strandskyddsdispens sökts eller beviljats. 
2020-02-04 kontaktade förvaltningen fastighetsägaren för att få en förklaring till det utan dispens utförda 
åtgärderna. 
 
2020-03-05 inkommer fastighetsägaren med svar på förvaltningens skrivelse. I svaret anför 
fastighetsägaren bland annat att skyltarna ersätter tidigare skyltar uppsatta av länsstyrelsen och är till för 
att informera om den känsliga och unika naturen samt hemfridszon. Staketet med grind på södra 
stranden sägs ha uppförts på 40-talet och besökare kan passera obehindrat genom grinden, men 
fungerar samtidigt som ett hinder för vildsvin som annars gör stora sår i marken. 
 
Den 9 april 2020 inkommer fastighetsägarens ombud Gunilla Sellberg, Sellbergs Miljöjuridik AB, med ett 
yttrande som svar på kommuniceringen av förslag till beslut. 

Planförhållanden och riksintressen 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom samlad bebyggelse. 
Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen framställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Oxnö, 
Svärdsö och Torö antagen 1993.  
Fastigheten ligger i områden av riksintressen enligt MB. 

• Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4§§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt betraktas 

• Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som skadar 
natur- och kulturvärden på platsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB gäller strandskydd 300 meter i land och 100 meter i vatten. 
Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom strandskyddsområde inte: 

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

avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. 
3. Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar eller anordningar som avses i 1 

och 2 
4. Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 
 

Enligt 7 kap, 18 b § MB får dispens från bestämmelserna meddelas om det finns särskilda skäl. 
Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten vid misstanke om brott avseende överträdelse av 
strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 
 
Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela föreläggande och förbud i enskilt fall för att 
strandskyddsbestämmelse eller beslut om strandskydd som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Enligt 26 kap. 11 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som håller stängsel i ett område av 
betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar 
som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av 
allemansrätten.  
 
Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får 
föreläggande meddelas om att ta bort det. 
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Enligt 26. kap 14 § får föreläggande förenas med vite. 

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

Bedömning 
Fastigheterna är belägna inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av stränderna, tryggandet av 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda livsvillkor för växter och djur är en 
nationell angelägenhet framgår av propositionen Svenska miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop. 
2009/10 s. 155).  
 
I ett tidigare ärende upprättat av Länsstyrelsen 1993, med beteckning 2321-1993-14698, föreläggs 
dåvarande fastighetsägare om stängselgenombrott för staketet i norr samt avlägsnande av staket i söder. 
I det slutgiltiga beslutet i detta ärende, som togs i Kammarrätten Mål nr 8540-1993, beslutas att på 
staketet i norr (  ska ett genombrott med grind göras med en bredd av 2m, 
medans det dåvarande stängslet i form av taggtråd och stolpar i söder mellan stranden och ett större 
stenblock helt ska avlägsnas. Därmed får det staket som idag är uppförd från stenblocket ner till 
strandkanten anses ha blivit uppfört efter 1993 utan att dispens från strandskyddet har sökts. 
 
I ett tidigare ärende upprättat av Länsstyrelsen 2008, med beteckning 528-2008-087781, behandlas en 
låst grind belägen vid ingången till ”fållan” mellan fastighet . I ärendet kan det 
läsas i en tjänsteanteckning daterad 2008-11-12, att skylthållare som fanns uppsatta på Örudden var 
tomma. Därmed får de skyltar som idag är uppförda på Örudden anses ha blivit uppförda efter 2008 utan 
att dispens från strandskyddet har sökts. 
 
Uppförandet av staket med grind samt skyltar är utförda utan att dispens från strandskyddet beviljats. 
Förvaltningen bedömer att det kan anses uppenbart att åtgärderna som utförts endast är avsedda att 
hindra eller avhålla allmänheten från att vistas i området. 
 
I fastighetsägarens ombuds skrivelse vidhålls att staket uppfördes på fastigheten innan strandskyddet 
tillkomst 1975, samt att befintliga upplysningsskyltar inte strider mot strandskyddet. Man framhåller även 
att kommunen har bevisbördan, att hemfridszonen sträcker sig 60-70m från bostadshuset, att skyltarna 
inte är förbjudna enligt strandskyddslagstiftningen samt att vitesbeloppet är oskäligt. Vad 
fastighetsägaren framhåller i sitt yttrande föranleder inte något annat ställningstagande från Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens sida. 
 
Även om det i området finns partier med mycket skyddsvärda och slitagekänsliga mjölonmattor, anser 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att områdets allemansrättsliga tillgänglighet väger mycket tungt 
och ska prioriteras. Fastigheterna, med undantag för tomtplatsen vid huvudbyggnaden på  har 
mycket stor betydelse för det rörliga friluftslivet. 
 
Förvaltningen bedömer att dispens från strandskyddet i efterhand för åtgärderna ska avstyrkas eftersom 
allmänhetens friluftsliv motverkas genom att hindras eller avhållas från att beträda området (7 kap. 15 § 
MB). 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2020-03-12  
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 samt 2020-02-10 
Karta med områden markerade 
Fastighetsägarnas förklaring, inkommen 2020-03-05 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 50 000 
kronor vardera, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort 
följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den del av staketet med grind som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  
, från stenblocket ner till strandkanten (bild 1 & 2) samt de skyltar som är uppsatt på 

nämnda staket (bild 3) 
2. De skyltar som är uppsatta på trä staketet uppfört på södra delen av fastighet  (bild 4) 
3. De skyltar som är uppsatta på trä staketet intill fastighetsgränsen som gränsar mellan fastighet 

 (bild 5) 
4. De skyltar som är uppsatta på grinden i södra hörnet av gränsen mellan fastighet  

(bild 6) 
5. De skyltar som är uppsatta på staketet som löper längs fållan mellan fastighet  

 (bild 7-10) 
6. De skyltar som är uppsatta längs stranden på fastighet  (bild 11-15) 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 86 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Hans-Krafft (SN) yrkar på återremiss för att handläggningen ska kompletteras. 
 
Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
mot Kraffts återremissyrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Kraffts återremissyrkande och finner bifall för 
förvaltningens förslag. 
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Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
Fastighetsägarna 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen till 
överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms 
län men skickas till Nynäshamns kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 149 81 Nynäshamn 
eller miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. 
I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa 
personuppgifter om dig. 
Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR  
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Msn § 107/20  Dnr MSN/2020/0304/221-5 

 – påföljd föreläggande 
med vite 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 50 000 kronor vardera, att senast till 
tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt Bilaga E: 

1. Den del av staketet med som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  
, från vegetationsgränsen ner till strandkanten, med påhängd skylt (bild 1 & 2) 

2. Den skylt som är uppsatt på stranden (bild 3) 
3. Det på stranden uppförda vindskydd som är utfört med cement och stenar från stranden samt de 

permanent uppställda utemöblerna (bild 4) 

Reservationer och särskilda yttranden 
Hans-Ove Krafft (SN) inkommer med ett särskilt yttrande som stöd till sitt återremissyrkande. Yttrandet 
biläggs protokollet som Bilaga F.  
 
Hans-Ove Krafft (SN) reserverar sig beslutet.  

Jäv 
Göran Bergander (S) anmäler jäv. Helen Sellström-Edberg (S) ersätter.  

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha satt upp ett 
staket, en skylt samt uppfört ett murat vindskydd på strandskyddat område. 
 
2019-03-05 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn beslut om att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöva tillsyn för att öka tillgängligheten till strandlinjen på 
Ören i enlighet med allemansrätten och strandskyddet (7 kap 13 § MB). 
 
Vid besök på platsen av förvaltningen 2019-09-18 kunde konstateras att fastighetsägarna på sin fastighet 
låtit uppföra ett staket ända ner till strandkanten, en skylt samt ett uppmurat vindskydd av cement och 
stenar från stranden utan att strandskyddsdispens sökts eller beviljats. 
 
2020-02-04 kontaktade förvaltningen fastighetsägaren via brev för att få en förklaring till det utan 
dispens utförda åtgärderna. 
 
2020-03-04 inkommer fastighetsägaren med svar på förvaltningens skrivelse. I svaret anför 
fastighetsägaren bland annat att staketet med dess sträckning och höjd uppfördes 1969 och att 



 

 
PROTOKOLL        Sida 48 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

vindskyddet byggdes 1973. Skylten har kommit upp efter strandskyddet införande p.g.a. att allmänheten 
beträder hemfridszonen. I skrivelsen nämner man att Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Stockholms 
län bedömt att hemfridszonen på Ören är 60-70 meter och hänvisar även till en skylt som satt uppe på 
kommunens informationstavla 2012. 
 
Den 6 april 2020 inkommer fastighetsägarens ombud Gunilla Sellberg, Sellbergs Miljöjuridik AB, med ett 
yttrande som svar på kommuniceringen av förslag till beslut. 

Planförhållanden och riksintressen 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom samlad bebyggelse. 
Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen framställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Oxnö, 
Svärdsö och Torö antagen 1993.  
Fastigheten ligger i områden av riksintressen enligt MB. 

• Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4§§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt betraktas 

• Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som skadar 
natur- och kulturvärden på platsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB gäller strandskydd 300 meter i land och 100 meter i vatten. 
Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom strandskyddsområde inte: 

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

avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. 
3. Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar eller anordningar som avses i 1 

och 2 
4. Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 
 

Enligt 7 kap, 18 b § MB får dispens från bestämmelserna meddelas om det finns särskilda skäl. 
Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten vid misstanke om brott avseende överträdelse av 
strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 
 
Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela föreläggande och förbud i enskilt fall för att 
strandskyddsbestämmelse eller beslut om strandskydd som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Enligt 26 kap. 11 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som håller stängsel i ett område av 
betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar 
som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av 
allemansrätten.  
 
Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får 
föreläggande meddelas om att ta bort det. 
 
Enligt 26. kap 14 § får föreläggande förenas med vite. 

Anmälan till åklagarmyndighet 
Anmälan enligt 26. kap 2§ MB har utförts. 
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Bedömning 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av stränderna, tryggandet av 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda livsvillkor för växter och djur är en 
nationell angelägenhet framgår av propositionen Svenska miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop. 
2009/10 s. 155).  
 
I fastighetsägarens förklaring anförs att staketet uppfördes 1969 och det uppmurade vindskyddet 1973, 
men inget underlag för att tillstyrka anförandet har presenterats. Enligt 2 kap. 1 § MB ligger bevisbördan 
hos den som vidtagit en åtgärd att visa att de förpliktelser som följer av kapitlet iakttas. 
Utifrån Lantmäteriets flygbild från ca 1975 gör förvaltningen bedömningen att vindskyddet inte var 
uppfört och anses därmed har tillkommit efter det att strandskyddslagstiftningen började gälla.  
Om staketet var uppfört vid tillfället är utifrån samma flygbild svårt att fastställa, men något staket kan 
inte urskiljas på bilden.  

Vad fastighetsägaren anför om att hemfridszonen skulle sträcka sig 60-70 m delas inte av förvaltningen. 
Tomtplatsen är det område inom vilket markägaren kan hävda en privat zon. Hur tomtplatsen ska 
bestämmas måste bedömas från fall till fall. En av utgångspunkterna är att en tomt inte ska sträcka sig 
ända till strandlinjen. Fastighetens storlek och form tillsammans med topografi, växtlighet och 
byggnaders placering är avgörande för bedömningen.  

I fastighetsägarens ombuds skrivelse vidhålls att staket uppfördes på fastigheten 1969 och vindskyddet 
1973 samt att hemfridszonen sträcker sig 60-70m från bostadshuset. Man framhåller även att kommunen 
har bevisbördan, samt att vitesbeloppet är oskäligt. Vad fastighetsägarens ombud framhåller i sitt 
yttrande föranleder inte något annat ställningstagande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sida. 

 
På fastigheten finns en naturlig avgränsning från stenstranden i och med vegetationsgränsen. I ett beslut 
om bygglov för ett uthus på ursprungsfastigheten  som togs av byggnadsnämnden 1982-06-
04 (Bn § 166), föreskrivs att endast den del av fastigheten som begränsas av tomtgränsen i norr och 
vegetationsgränsen i söder får ianspråktas som tomtplats. Beslutet överklagades i den del som gällde 
tomtplatsen, men fastslogs av Länsstyrelsen 1982-11-19.    

Uppförandet av staket och vindskydd samt skylt bedöms av förvaltningen vara utförda utanför tidigare 
bestämt tomtplats och utan att dispens från strandskyddet medgivits. 

Förvaltningen bedömer att dispens från strandskyddet i efterhand ska avstyrkas eftersom allmänhetens 
friluftsliv motverkas genom att hindras eller avhållas från att beträda området. 

Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 
Karta med bilder markerade samt ortofoton 
Fastighetsägarnas förklaring, inkommen 2020-03-04 
Tjänsteutlåtande 2020-03-12 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

 med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 50 000 kronor vardera, att senast till 
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tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad karta och 
fotografier: 

1. Den del av staketet med som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  
 från vegetationsgränsen ner till strandkanten, med påhängd skylt (bild 1 & 2) 

2. Den skylt som är uppsatt på stranden (bild 3) 
3. Det på stranden uppförda vindskydd som är utfört med cement och stenar från stranden samt de 

permanent uppställda utemöblerna (bild 4) 

Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 87 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Hans-Krafft (SN) yrkar på återremiss för att handläggningen ska kompletteras. 
 
Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
mot Kraffts återremissyrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Kraffts återremissyrkande och finner bifall för 
förvaltningens förslag. 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
Fastighetsägarna 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen till 
överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms 
län men skickas till Nynäshamns kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 149 81 Nynäshamn 
eller miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. 
I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa 
personuppgifter om dig. 
Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR  
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Msn § 108/20  Dnr MSN/2020/0305/221-5 

 – påföljd föreläggande med 
vite 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 30 000 kronor vardera, att 
senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt Bilaga 
G: 

1. Den del av staketet som i norr löper utmed gränsen mellan fastighet  
från vegetationsgränsen (markerat ”tallarna” på bifogat ortofoto) ner till strandkanten (bild 1 & 
2). 

Reservationer och särskilda yttranden 
Hans-Ove Krafft (SN) inkommer med ett särskilt yttrande som stöd till sitt återremissyrkande. Yttrandet 
biläggs protokollet som Bilaga H.  
 
Hans-Ove Krafft (SN) reserverar sig beslutet.  

Jäv 
Carl Marcus (SD) anmäler jäv.   

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha satt upp ett 
staket på strandskyddat område. 
 
2019-03-05 tog miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nynäshamn beslut om att ge miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utöva tillsyn för att öka tillgängligheten till strandlinjen på 
Ören i enlighet med allemansrätten och strandskyddet (7 kap 13 § MB). 
 
Vid besök på platsen av förvaltningen 2019-09-18 samt 2020-02-10 kunde konstateras att 
fastighetsägarna på sin fastighet låtit uppföra ett staket ända ner till strandkanten utan att 
strandskyddsdispens sökts eller beviljats. 
 
2020-02-04 kontaktade förvaltningen fastighetsägaren via brev för att få en förklaring till det utan 
dispens utförda åtgärderna. 
 
2020-03-04 inkommer fastighetsägaren med svar på förvaltningens skrivelse. I svaret anför 
fastighetsägaren att staketet mellan fastigheterna  redan fanns på plats 1939 då 
förste ägaren förvärvade den avstyckade fastigheten. 
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Den 31 mars 2020 inkommer fastighetsägaren med ett yttrande som svar på kommuniceringen av förslag 
till beslut. 

Planförhållanden och riksintressen 
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom samlad bebyggelse. 
Gällande översiktsplan antagen 2012. Kustplanen framställd 2002. Fördjupad översiktsplan för Oxnö, 
Svärdsö och Torö antagen 1993.  
Fastigheten ligger i områden av riksintressen enligt MB. 

• Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4§§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt betraktas 

• Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som skadar 
natur- och kulturvärden på platsen. 

Strandskydd 
Enligt 7 kap. 13 och 14 §§ MB gäller strandskydd 300 meter i land och 100 meter i vatten. 
Enligt 7 kap. 15 § MB får man inom strandskyddsområde inte: 

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

avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare varit tillgängligt. 
3. Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar eller anordningar som avses i 1 

och 2 
4. Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter 
 

Enligt 7 kap, 18 b § MB får dispens från bestämmelserna meddelas om det finns särskilda skäl. 
Enligt 26 kap. 2 § MB ska tillsynsmyndigheten vid misstanke om brott avseende överträdelse av 
strandskyddsbestämmelse anmäla detta till polis- eller åklagarmyndighet. 
 
Enligt 26 kap. 9 § MB får tillsynsmyndigheten meddela föreläggande och förbud i enskilt fall för att 
strandskyddsbestämmelse eller beslut om strandskydd som har meddelats med stöd av balken ska följas. 
Enligt 26 kap. 11 § MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som håller stängsel i ett område av 
betydelse för friluftslivet eller i närheten av ett sådant område att ordna grindar eller andra genomgångar 
som behövs för att allmänheten skall kunna komma till mark inom ett sådant område som omfattas av 
allemansrätten.  
 
Är det uppenbart att ett stängsel endast är avsett att utestänga allmänheten från området, får 
föreläggande meddelas om att ta bort det. 
 
Enligt 26. kap 14 § får föreläggande förenas med vite. 

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

Bedömning 
Fastigheten är belägen inom strandskyddat område. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet på land och i vatten (7 kap. 13 § miljöbalken). Att skyddet av stränderna, tryggandet av 



 

 
PROTOKOLL        Sida 53 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-04-14 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevarandet av goda livsvillkor för växter och djur är en 
nationell angelägenhet framgår av propositionen Svenska miljömål (prop. 2001/01:130 s. 117 och prop. 
2009/10 s. 155).  
 
I fastighetsägarens förklaring anförs att staketet funnits  sedan 1939, men inget underlag för att tillstyrka 
anförandet har presenterats. Enligt 2 kap. 1 § MB ligger bevisbördan hos den som vidtagit en åtgärd att 
visa att de förpliktelser som följer av kapitlet iakttas. 
 
Utifrån Lantmäteriets flygbild från ca 1975 är det svårt att fastställa om staketet var uppfört vid tillfället, 
men något staket kan inte urskiljas på bilden. Det staket som idag står på platsen är av nyare 
konstruktion och bedöms ha blivit uppfört efter att det generella strandskyddets införande.  

För fastigheten återfinns inte något beslut om dispens från strandskyddet och då inte heller något beslut 
om tomtplats. Därmed kan inte undantag från strandskyddsbestämmelserna för kompletteringsåtgärder 
till en huvudbyggnad enligt 7 kap. 17 § MB hävdas.  

I fastighetsägarens skrivelse framhålls att staketet har funnits sedan 1939, då i form av ekstolpar med tre 
rader taggtråd, vilket byttes ut till nuvarande utförande 1983. I skrivelsen bifogas även ett fotografi taget 
1966 där staketstolpar kan skymtas. Vad fastighetsägaren framhåller i sitt yttrande föranleder inte något 
annat ställningstagande från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sida, då det inte framgår att staketet 
sträckte sig ända ner till strandkanten. 
 
Tomtplatsen är det område inom vilket markägaren kan hävda en privat zon. En av utgångs-punkterna är 
att en tomt inte ska sträcka sig ända till strandlinjen. Fastighetens storlek och form tillsammans med 
topografi, växtlighet och byggnaders placering är avgörande för bedömningen.  
 
På fastigheten finns en naturlig avgränsning från stranden i och med vegetationsgränsen. Därmed 
bedöms den del av staketet som är placerad på stranden hindra eller avhålla allmänheten från att vistas i 
ett område som tidigare varit tillgängligt enligt 7 kap. 15 § MB och vara utförd utan att dispens från 
strandskyddet medgivits.  

Förvaltningen bedömer att dispens från strandskyddet i efterhand ska avstyrkas eftersom allmänhetens 
friluftsliv motverkas genom att hindras eller avhållas från att beträda området. 

Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2020-02-10 
Karta med bilder markerade samt ortofoton 
Fastighetsägarnas förklaring, daterat 2020-03-04 
Tjänsteutlåtande 2020-03-17 
Fastighetsägarens bemötande av skrivelse, erad 2020-03-25 
 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 30 000 kronor vardera, att 
senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad 
karta och fotografier: 

1. Den del av staketet som i norr löper utmed gränsen mellan fastighet  
från vegetationsgränsen (markerat ”tallarna” på bifogat ortofoto) ner till strandkanten (bild 1 & 
2). 
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Arbetsutskottets förslag till beslut  
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-04-01, § 88 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 
Hans-Krafft (SN) yrkar på återremiss för att handläggningen ska kompletteras. 
 
Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
mot Kraffts återremissyrkande.  

Proposition 
Ordförande (M) ställer förvaltningens förslag mot Kraffts återremissyrkande och finner bifall för 
förvaltningens förslag. 

 

 

 

Skickas till 
Akten 

Beslutet delges 
Fastighetsägarna 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas skriftligt. Ange diarienummer, fastighetsbeteckning och skälen till 
överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms 
län men skickas till Nynäshamns kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 149 81 Nynäshamn 
eller miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning 
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun; e-post, vanlig post eller fax, blir allmän handling. 
I och med att du skickar in ett meddelande till kommunen kommer kommunen även att behandla vissa 
personuppgifter om dig. 
Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR  
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Msn § 109/20  Dnr MSN/2020/0014/008-7 

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 2020-03-09 – 2020-04-06 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till  
Akten  
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-03-09 – 2020-04-06 
 

Ansvarig  Ärende Delegations-
punkt Titel 

Arbetsutskottet MSN/2019/1622/235 – 
Ansökan om förhandsbesked 8.2.12 

Positivt förhandsbesked 
meddelas för nybyggnad av 
enbostadshus och 
garage/förråd.  

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0543/237A 
Anmälan - tillbyggnad 
enbostadshus - matsal 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0101/237 
Nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad - garage 

8.2.17 
Beslut om återtagen 
ansökan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/0134/234A 
Anmälan om ej bygglovspliktig 
åtgärd - Attefall tillbyggnad 
fritidshus 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/2108/221 Tillsyn - 
Eventuell olovlig åtgärd 8.2.17 

Beslut om att lämna 
klagomål utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0213/237A Bygglov 
- utvändig ändring 
enbostadshus 

8 
Beslut om bygglov med 
startbesked 

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/2020/0579/220A 
Anmälan nybyggnad - 
Komplementbostadshus - 
Attefallshus 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0577/234A Bygglov 
tillbyggnad - Fritidshus 21.9 Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/1524/232A 
Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av 
industri/affärsverksamhet 

8.3 
Beslut om interimistiskt 
slutbesked - gäller till 7 
september 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0588/226 Anmälan 
installation av eldstad insats i 
befintlig spis 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0429/220A 
Anmälan tillbyggnad fritidshus 
– Attefall 

8.3 
Beslut om startbesked 
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Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0601/229 Bygglov 
nybyggnad - Pumpstation 21.9 Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0610/220A 
Anmälan tillbyggnad attefall - 
uterum 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1962/237A Bygglov 
- Utvändig ändring 8.2.17 Beslut om återtagen 

ansökan, MSN-punkt 8.2.17 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0291/226 Anmälan 
- installation av eldstad och 
rökkanal 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1824/220A 
Anmälan - Nybyggnad av 
komplementbyggnad - Attefall 
garage 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0303/227A Bygglov 
tillbyggnad - 
Komplementbyggnad 

8 
Beslut om bygglov med 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1684/233 Ansökan 
om bygglov - ändrad 
användning- garage till stall 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1072/220A 
Nybyggnad av 
komplementbyggnad - Attefall 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0005/260 Årsakt 
2020 - Yttranden med mera i 
lantmäteriärenden 

12.4 
Beslut om att godkänna 
förrättning AB192127, MSN-
punkt 12.4 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1846/229 Bygglov - 
Nybyggnad parkeringsplatser 8.2 Bygglov för anläggandet av 

parkeringsplatser 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1650/229 Bygglov - 
Uppställning av sopskåp 8.2.17 Beslut om att ansökan 

återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0222/227 Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus , 
nybyggnation garage 

8.2.17 
Beslut om att ansökan 
återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1098/237 
Nybyggnad av enbostadshus 
Yxlö 1:130 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1816/221 Tillsyn 
eventuell olovlig byggnation 8.4.3 Beslut om lovföreläggande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0544/235 
Förhandsbesked - nybyggnad 
garage 

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0315/227 Bygglov 
nybyggnad - 
Komplementbyggnad, Garage 

8 
Beslut om bygglov inklusive 
startbesked UDP 
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Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0484/226 Anmälan 
installation- eldstad och 
rökkanal 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0411/226 Anmälan 
installation -eldstad och 
rökkanal 

8.3 
Beslut om startbesked, 
eldstad 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0531/234A Bygglov 
tillbyggnad - Fritidshus, 
Uterum 

8.2.17 
Beslut om återtagande av 
ansökan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0552/226 Anmälan 
Installation av eldstad - 
enbostadshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0543/237A 
Anmälan - tillbyggnad 
enbostadshus - matsal 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0503/238 Marklov - 
Ändring av marknivån 8.2.17 Beslut om återtagen 

ansökan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0428/237A Bygglov 
tillbyggnad - flerbostadshus- 
uterum 

8.2.17 
Beslut om ansökan återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1796/234A Bygglov 
- Tillbyggnad av fritidshus 
samt fasadändring 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1366/232A 
Ansökan bygglov tillbyggnad 
butiksbyggnad 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0463/233 Bygglov 
ändrad användning - Lokal till 
bostad 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1860/234A Bygglov 
tillbyggnad  fritidshus 8 

Beslut om bygglov och 
startbesked för tillbyggnad 
av fritidshus 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0462/233 Bygglov 
ändrad användning - Lokal till 
bostad 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1791/226 Eldstad 
och rökkanal 8.3 Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

 
21.9 Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/0469/234A 
Tillbyggnad av fritidshus 8.3 Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0204/234A Bygglov 
fasadändring - fritidshus 8.2.17 Beslut om ansökan återtas 
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Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0323/227 Anmälan 
nybyggnad - 
Komplementbyggnad lekstuga, 
växthus 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/2013/234 
Rivningslov fritidshus bygglov 
- nybyggnad fritidshus 

8.2 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0459/220A 
Anmälan tillbyggnad 
komplementbyggnad – 
gäststuga – Attefall 

21.9 

Kommunicering av förslag 
till beslut med föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1552/237A Ändring 
av byggnadens planlösning - 
inredd vind- Hoxla 7:16 

8.3 
Slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1916/267B 
Strandskyddsdispens 
komplementbyggnad 

 
Beslut om 
strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0157/233A Bygglov 
uppsättande Skylt 8.2 

Beslut om bygglov för 
skyltställ med 
informationsskylt 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0480/234A Bygglov 
tillbyggnad - fritidshus - altan 21.9 Beslut om föreläggande om 

kompletttering 

Plan, stab och 
bygglov 

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

8.4.10 
Beslut om ny 
kontrollansvarig 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0514/221 Klagomål 
- Döda träd på fastigheten 
Lindholmen 1:34 

8.2.17 
Beslut om att lämna 
klagomålet utan påföljd och 
ingripande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0484/226 Anmälan 
installation- eldstad och 
rökkanal 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0504/223 Anmälan 
installation- hiss 8.2.17 Beslut om återtagande av 

anmälan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0520/232 Bygglov 
nybyggnad - Industribyggnad 21.9 Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1409/229 Bygglov 
för Incheckningsbyggnad 8.3 Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0111/234A Bygglov 
utvändig ändring - byte 
taktäckningsmaterial 

8 
Beslut om bygglov inkl 
startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0465/233A Bygglov 
uppsättande- 
skylt/ljusanordning 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 
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Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0233/238 Bygglov - 
nybyggnad mur - stödmur 8 Beslut om bygglov och 

startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1780/234 
Nybyggnation av fritidshus 8.2 Beslut om bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1097/267B 
Strandskyddsdispens 21.9 Beslut om föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1418/237 Bygglov - 
Nybyggnad av enbostadshus 8.2.17 Beslut om att  ansökan 

återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0429/220A 
Anmälan tillbyggnad fritidshus 
– Attefall 

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1751/231A Bygglov 
- Järnvägen 16 inglasning av 
balkonger 

8.3 
Beslut om slutbesked - 
Floravägen 1 lgh 1402 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0448/236 Anmälan 
rivning- komplementbyggnad 
– bod 

8.2.17 
Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0428/237A Bygglov 
tillbyggnad - flerbostadshus- 
uterum 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0449/237A Bygglov 
tillbyggnad - Enbostadshus - 
uterum 

8 
Beslut om bygglov och 
startbesked för tillbyggnad 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1217/221 
Eventuellt olovlig byggnation 8.2.17 Beslut om att ärendet 

avskrivs 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/0600/233 Ändrad 
användning - 
Ekonomibyggnad till 
enbostadshus 

8.3 
Beslut om slutbesked, 
korrigerat 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1998/237A 
Anmälan - Installation 
ventilation 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0290/226 Anmälan 
- installation eldstad 8.3 Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0461/220A 
Anmälan nybyggnad - 
Komplementbyggnad garage, 
Attefall 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0346/223 Anmälan 
- installation av trapphiss 8.3 Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0418/226 Anmälan 
installation - eldstad 8.3 Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0366/220A 
Anmälan tillbyggnad 8.3 Beslut om startbesked 
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fritidshus- Attefall och 
installation av eldstad och 
rökkanal 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2010/0400/237A 
Tillbyggnad av enbostadshus 8.3 Beslut om slutbevis 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/0974/232A Ändring 
och tillbyggnad av skolmatsal - 
Gröndalsskolan 

8.3 
Beslut om slutbesked med 
anmärkning 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/0944/227 
Strandskyddsdispens 
nybyggnad 
komplementbyggnad - sjöbod 
och brygga 

8.2.17 

Beslut om ansökan återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/1415/237 
Nybyggnad enbostadshus 8.2 Beslut om bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1781/229 Mobiltorn 
& teknikbod 8 

Beslut om bygglov och 
startbesked för nybyggnad 
av telemast och teknikbod 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1008/237 Ansökan 
om bygglov -Nybyggnation av 
enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage) 

8.4.10 
Beslut om ny 
kontrollansvarig 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0413/235 
Förhandsbesked nybyggnad - 
Enbostadshus 

21.9 
Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0513/291 
Behovsanalys - Lokal för 
skolverksamhet 

20.4 
Delegationsbeslut - Inleda 
förstudie gällande filial till 
Gröndalsskolan 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0497/292 
Nynäsgård 1:8 - Folkets Hall, 
Ishallen 
Byte av tak 

2.8 
Nynäsgård 1:8 - Folkets 
Hall, Ishallen 
Delegationsbeslut - Byte av 
tak 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0495/293 Valkyrian 
14 - Rosengårdens vård- och 
omsorgsboende 
Byggnation altan 

2.8 
Byggnation av altan 
Rosengårdens vård- och 
omsorgsboende 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0485/291 
Skolmästaren 14 - Viaskolan 
Markarbete 

2.8 
Markarbete Viaskolan 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0486/293 Nibble 
1:4 - Tallåsens vård- och 
omsorgsboende 
Markarbete 

2.8 

Markarbete Tallåsens vård- 
och omsorgsboende 
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Stadsmiljö MSN/2020/0603/267 
Begagnande av offentlig plats 
- Uteservering Eight Friends 
Inn 

7.14 

Yttrande gällande 
upplåtelse av allmän 
platsmark för uteservering, 
Eight Friend inn i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0510/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - Förlängning 

7.5 
parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0522/517 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

7.5 
parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0617/267 
Begagnande av offentlig plats 
- Uteservering, Fredsgatan 8 

7.14 
Yttrande gällande ansökan 
om uteservering 

Stadsmiljö MSN/2020/0602/267 Remiss 
om tillstånd enligt 
ordningslagen och lokala 
föreskrifter Uteservering Ösmo 
centrum 

7.14 

Yttrande gällande ansökan 
om uteservering 

Stadsmiljö MSN/2020/0542/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - förlängning 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0559/517 
Begagnande av offentlig plats 
- Uteservering, Fiskargränd 8. 
A151.834/2020 

7.14 

Yttrande gällande ansökan 
om uteservering, Kroken i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0167/517 
Grävning/Schaktning i allmän 
platsmark - Telegrafgatan från 
korsning 
Industrivägen/Vaktberget 27 

7.10 

Beslut om förlängning av 
tillstånd för 
grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
Telegrafgatan från korsning 
Industrivägen/Vaktberget 
27, med TA-plan. 

Stadsmiljö MSN/2020/0266/517 TA-
Plan/Schaktlov - Fiskargränd, 
Gästhamnen 7.10 

Beslut om förlängning av 
godkänd TA-plan samt 
Schaktlov - Parkeringsytan 
framför rökeriet. 

Stadsmiljö MSN/2020/0471/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - förlängning 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0483/517 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0470/517 
Parkeringstillstånd - 
Rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 
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Stadsmiljö MSN/2020/0488/332 
Investering - Upprustning 
lekparker 2020 

2.8 
Delegationsbeslut - 
reinvestering upprustning 
lekparker 2020 

Stadsmiljö MSN/2020/0223/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - förlängning 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0445/517 
Parkeringstillstånd - 
Rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0489/311 
Investering - Broar och 
rörbroar 2020 

2.8 
Broar och rörbroar 2020 

Stadsmiljö MSN/2020/0490/311 
Investering - Trapprenovering 
2020 

2.8 
Trapprenovering 2020 

Stadsmiljö MSN/2020/0473/267 Tillstånd 
enligt ordningslagen och 
lokala föreskrifter - tillstånd 
uteservering Ösmo centrum 

7.14 
Yttrande gällande ansökan 
om upplåtelse av allmän 
platsmark för uteservering 
Ösmo Sushi & Wok 

Stadsmiljö MSN/2020/0464/267 
Begagnande av offentlig plats 
- Material till ny bullerskärm 
för  Ösmo Station 
/A065.998/2020 

7.14 

Yttrande gällande ansökan 
om upplåtelse av allmän 
platsmark för 
upplagsområde 

Stadsmiljö MSN/2020/0417/267 Offentlig 
tillställning - 
Valborgsmässofirande 
Lövhagen 

7.14 
Remiss, 
Valborgsmässofirande, 
Lövhagens friluftsområde, 
Nynäshamn, A097.502/2020 

Stadsmiljö MSN/2020/0259/267 
Begagnande av offentlig plats 
- Uteservering, Espresso 
House 

7.14 
Yttrande gällande ansökan 
om uteservering, Espresso 
House 

Stadsmiljö MSN/2020/0398/267 
Begagnande av offentlig plats 
- Växtmarknad i 
svandammsparken 

7.14 

Yttrande över ansökan om 
upplåtelse av allmän 
platsmark för växtmarknad i 
Svandammsparken i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1442/267 
Begagnande av offentlig plats 
- Byggställning Fredsgatan 
6/Centralgatan 8, Nynäshamn 

7.14 
Yttrande över ansökan om 
begagnande av offentlig 
byggställning och byggsäck, 
Centralgatan/Hamngatan 

Stadsmiljö MSN/2020/0492/517 
Begagnande av offentlig plats 
- Kaffemaskin Fredstorget 

7.14 
Tillstånd för försäljning av 
kaffe på Fredstorget i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0117/267 
Begagnande av offentlig plats 
- Försäljning av frukt & grönt i 

7.14 
Yttrande gällande 
upplåtelse av allmän 
platsmark för försäljning av 
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Nynäshamns hamn. 
A009.255/2020/ 

frukt och grönt, Fiskargränd 
11 i Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0408/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0375/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - förlängning 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0396/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0397/517 
Parkeringstillstånd 
rörelsehindrade - förlängning 

7.5 
Parkeringstillstånd 

Vatten och avlopp MSN/2020/0516/352 
Investering ombyggnad 
pumpstation P304 

2.9 
Delegationsbeslut -
Investering ombyggnad 
pumpstation P304 

Vatten och avlopp MSN/2020/0515/352 
Investering ombyggnad 
pumpstation P115 

2.9 
Delegationsbeslut - 
Investering ombyggnad 
pumpstation P115 

Vatten och avlopp MSN/2020/0517/352 
Reinvestering renovering 
pumpstation P110 

2.8 
Delegationsbeslut - 
Reinvestering renovering 
pumpstation P110 

Vatten och avlopp MSN/2020/0518/352 
Reinvestering renovering 
Pumpstation P132 

2.8 
Delegationsbeslut - 
Reinvestering renovering 
Pumpstation P132 

Vatten och avlopp MSN/2020/0482/452 Uppehåll 
i avfallshämtning, Trollsta 7:3 15.1 Beslut om uppehåll i 

avfallshämtning 

Vatten och avlopp MSN/2020/0467/452 Uppehåll 
i avfallshämtning - Ådan 11 & 
Ådan 12 

15.1 
Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och avlopp MSN/2020/0416/349 VA-
arbeten kopplade till 
beläggningsprogrammet 2020 2.8 

Delegationsbeslut - VA-
arbeten kopplade till 
beläggningsprogrammet 
2020 

Vatten och avlopp Avskrivning ur bokföringen 
upp t.o.m fyra prisbasbelopp 2.1 Avskrivning av fordran ur 

bokföringen 
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Msn § 110/20  Dnr MSN/2020/0007/008-7 

Meddelanderapport  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Meddelanderapport 2020-03-10 - 2020-04-06 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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Msn § 111/20  

Rapporter från politiker 
 
Inget noterat.  
 
__________ 
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Msn § 112/20  

Rapport från förvaltningschefen 
 
Inget noterat.  
 
_____________ 
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Msn § 113/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
 
Inget noterat.  
 
____________ 
 



Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  

Västerby    2020-04-14  

Yrkande   om   återremiss   rörande   “Svar   på   medborgarförslag   om   säkerheten   vid  
busshållplatsen   på   väg   225,   vid   Ristomta” 

Bakgrund  

Visserligen   är   Trafikverket   väghållare   för   väg   225   men   det   är   ingenting   som   hindrar   vår   kommun   från   att   initiera   och  
genomföra   trafiksäkerhetshöjande   insatser   som   t.ex.   GC-vägar,   rondeller,   busshållplatser   etc.   Vår   kommun   har  
tidigare   krävt   av   exploatörer   att   dessa   ska   bygga   säkra   busshållplatser   för   att   få   genomföra   en   exploatering   t.ex.   vid  
Vansta   hästby.   

Vår   kommun   har   ett   mycket   långtgående   ansvar   för   våra   skolbarns   säkerhet   och   säkra   skolvägar.   Om   några   veckor  
öppnar   Norviks   hamn,   vilket   kommer   att   öka   den   tunga   trafiken   på   väg   225   och   få   ytterligare   allvarliga   konsekvenser  
för   oskyddade   trafikanter   t.ex.   på   väg   225.   Medborgarförslaget   gäller   trafiksäkerhetsåtgärder   för   barn   som   ska   ta   sig  
till   skolan.   Detta   är   något   som   vår   kommun   måste   ta   eget   ansvar   för   och   inte   hänvisa   till   Trafikverket.   

Dessutom   finns   det   ett   samarbetsavtal   mellan   SN   och   C+KD+L+M   och   där   punkt   6   lyder:  

6.  Kommunal   förstudie   /   förprojektering   av   trafiksäkerhetshöjande   åtgärder   längs   väg   225,   t.ex.   rondeller   och
GC-väg,   i   syfte   att   finna   en   sam-   eller   delfinansieringslösning   med   extern   part   som   t.ex.   Trafikverket.

Yrkande  

Med   anledning   av   ovanstående   yrkar   vi:  

● att   trafiksäkerhetshöjande   åtgärder   enligt   medborgarförslaget   tas   in   i   den   kommunala   förstudie   /
förprojektering   av    trafiksäkerhetshöjande   åtgärder   längs   väg   225,   t.ex.   rondeller   och   GC-väg,   i   syfte   att   finna
en   sam-   eller   delfinansieringslösning   med   extern   part   som   t.ex.   Trafikverket.

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

………………………………………………….  
Hans-Ove   Krafft  
Ledamot   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden,  
Ersättare   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  

Västerby    2020-04-14  

Yrkande   om   avslag   beträffande   Sunnerby   förskola   -   evakueringslokaler  

Vi   yrkar   avslag   till   följande:  

1. att   anse   att   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   uppdrag   till   förvaltningen   från   17   mars   2020,
§  59,   angående   utredning   av   snabbflytt   av   paviljongerna   i   Rumba   till   Sunnerby,   besvarat.

2. att   överlämna   till   barn-   och   utbildningsnämnden   att   fatta   beslut   om   vilket   av   alternativen   i   bifogat
tjänsteutlåtande   som   ska   genomföras   samt   ge   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   i   uppdrag
att   utföra   åtgärden.

3. att   delegera   beslutanderätten   i   brådskande   ärenden   gällande   flytt   av   och   etablering   av   paviljonger
i   Sunnerby   till   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämndens   arbetsutskott.

Punkt   1   kan   vi   inte   anse   besvarat,   eftersom   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   inte   ännu   har  
presenterat   ett   förslag   till   tillfälliga   moduler   enligt   barn-   och   utbildningsnämndens   beslut   från   2020-03-18.  
I   beslutet   från   barn-   och   utbildningsnämnden   står   det   att:   

1. ge   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   i   uppdrag   att    skyndsamt    ta   fram   alternativ   för   tillfälliga
lokaler   för   Sunnerby   förskola   i   Sunnerby   med   tids-   och   ekonomiska   aspekter.   Kriterierna   för
alternativen   är   att   arbetslaget   och   barngrupperna   hålls   samman.

2. ge   förvaltningen   i   uppdrag   att    skyndsamt    verkställa   evakuering   av   Sunnerby   förskola   till   Rumba
förskola.

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  

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

Bilaga B



 

I   tjänsteutlåtandet   från   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   står   det   att   barn-   och   utbildningsnämnden  
önskar   att   lösningen   finns   färdig   till   vecka   32   2020,   men   detta   står   det   ingenting   om   i   protokollet   från  
barn-   och   utbildningsnämnden,   där   man   i   stället   betonar   att   situationen   behöver   lösas    skyndsamt .   

Fyra   av   de   fem   förslag   som   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   har   presenterat   är   olagliga,   om   det  
inte   finns   någon   förlängning   av   hyresavtalet   från   2018   och   framåt   för   förhyrning   av   Rumba   förskola.   Om  
detta   stämmer,   innebär   det   också   att   Sunnerby   förskola   har   evakuerats   till   lokaler   som   inte   har  
upphandlats   enligt   LOU,   vilket   är   olagligt.   Endast   alternativ   1   är   lagligt,   men   eftersom   en   upphandling   inte  
har   skett,   är   det   omöjligt   för   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   att   presentera   förslaget   med   pris-   och  
tidsaspekter.   Att   föräldrarna   ska   åka   så   många   mil   extra   varje   dag   ända   fram   till   vecka   45,   som   är   i   början  
av   november,   är   helt   otänkbart.   

 

Beträffande   punkt   2,   anser   vi   att   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden   inte   har   fullgjort   uppdraget   från  
barn-   och   utbildningsnämnden.   Det   finns   inga   alternativ   att   välja   mellan   och   det   enda   alternativet   som   är  
lagligt,   kan   inte   kostnads-   eller   tidsbestämmas,   eftersom   upphandlingen   ännu   inte   har   gjorts.  

 

Beträffande   punkt   3,   anser   vi   att   ett   extra   nämndsammanträde   skyndsamt   bör   utlysas,   så   snart  
förvaltningen   har   fullgjort   uppdraget   från   den   17   mars   2020   och   kan   presentera   flera   förslag   enligt   barn-  
och   utbildningsnämndens   beslut   2020-03-18.    

 

Vi   yrkar:   
 

● att   miljö-   och   samhällsbyggnadsförvaltningen   genomför   en   förnyad   konkurrensutsättning   på  
ramavtalet   Hyresmoduler   2018   SKI   som   Nynäshamns   kommun   är   avropsberättigade   på.  
 

● att   ett   extra   nämndsammanträde   utlyses   så   snart   förvaltningen   har   fullgjort   uppdraget   från   den   17  
mars   2020   och   kan   presentera   flera   förslag   enligt   barn-   och   utbildningsnämndens   beslut  
2020-03-18.   

 

Enligt   uppgifter   från   Södertörns   Upphandlingsnämnd,   är   svarstiden   10   arbetsdagar   och   det   finns   ingen  
avtalsspärr.   Södertörns   upphandlingsnämnd   anser   att   en   leverantör   borde   finnas   inom   11-15  
arbetsdagar.   Bygglovshandlingar   kan   vara   klara   på   ca   5   dagar   efter   tilldelning.   Exempelvis   ställdes   en  
fråga   11/3   och   sex   leverantörer   kunde   utan   problem   ha   de   tillfälliga   modulerna   inflyttningsklara   1   juni,  
förutsatt   att   processen   med   bygglov   etc.   fungerar.   

 

 
För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  
 
 
 

………………………………………………….  
Hans-Ove   Krafft  
Ledamot   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden,  
Ersättare   i   kommunfullmäktige  
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Miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden  

Västerby    2020-04-14  

Yrkande   om   återremiss   beträffande    
  

I   beslutsunderlaget   saknas   dokumentation   beträffande   när   vår   kommuns   tjänstepersoner   har   utövat   tillsyn   på   de  
aktuella   fastigheterna   och   vad   som   har   framkommit   vid   tillsynsbesöken.   

Vi   yrkar   på   återremiss   för   att   handlingarna   ska   kompletteras   med   datum   och   dokumentation   för   tillsynsbesöken  
enligt   följande:   

1.  Den   del   av   staketet   med   grind   som   i   söder   löper   utmed   gränsen   mellan   fastighet     från
stenblocket   ner   till   strandkanten   (bild   1   &   2)   samt   de   skyltar   som   är   uppsatt   på   nämnda   staket   (bild   3)

2.  De   skyltar   som   är   uppsatta   på   trä   staketet   uppfört   på   södra   delen   av   fastighet     (bild   4)

3.  De   skyltar   som   är   uppsatta   på   trä   staketet   intill   fastighetsgränsen   som   gränsar   mellan   fastighet  
 (bild   5)

4.  De   skyltar   som   är   uppsatta   på   grinden   i   södra   hörnet   av   gränsen   mellan   fastighet   (bild
6)

5.  De   skyltar   som   är   uppsatta   på   staketet   som   löper   längs   fållan   mellan   fastighet   (bild
7-10)

6.  De   skyltar   som   är   uppsatta   längs   stranden   på   fastighet     (bild   11-15)

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

………………………………………………….  

Hans-Ove   Krafft  
Ledamot   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden,  
Ersättare   i   kommunfullmäktige  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  

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

Västerby    2020-04-14  

Yrkande   om   återremiss   beträffande    

I   beslutsunderlaget   saknas   dokumentation   beträffande   när   vår   kommuns   tjänstepersoner   har   utövat   tillsyn   på   de  
aktuella   fastigheterna   och   vad   som   har   framkommit   vid   tillsynsbesöken.   

Vi   yrkar   på   återremiss   för   att   handlingarna   ska   kompletteras   med   datum   och   dokumentation   för   tillsynsbesöken  
enligt   följande:   

1.  Den   del   av   staketet   med   som   i   söder   löper   utmed   gränsen   mellan   fastighet    från
vegetationsgränsen   ner   till   strandkanten,   med   påhängd   skylt   (bild   1   &   2)

2.  Den   skylt   som   är   uppsatt   på   stranden   (bild   3)

3.  Det   på   stranden   uppförda   vindskydd   som   är   utfört   med   cement   och   stenar   från   stranden   samt   de   permanent
uppställda   utemöblerna   (bild   4)

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

………………………………………………….  

Hans-Ove   Krafft  
Ledamot   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden,  
Ersättare   i   kommunfullmäktige  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  

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

Västerby    2020-04-14  

Yrkande   om   återremiss   beträffande    

I   beslutsunderlaget   saknas   dokumentation   beträffande   när   vår   kommuns   tjänstepersoner   har   utövat   tillsyn   på   de  
aktuella   fastigheterna   och   vad   som   har   framkommit   vid   tillsynsbesöken.   

Vi   yrkar   på   återremiss   för   att   handlingarna   ska   kompletteras   med   datum   och   dokumentation   för   tillsynsbesöken  
enligt   följande:   

1.  Den   del   av   staketet   som   i   norr   löper   utmed   gränsen   mellan   fastighet     från
vegetationsgränsen   (markerat   ”tallarna”   på   bifogat   ortofoto)   ner   till   strandkanten   (bild   1   &   2).

För   Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

………………………………………………….  

Hans-Ove   Krafft  
Ledamot   i   miljö-   och   samhällsbyggnadsnämnden,  
Ersättare   i   kommunfullmäktige  

Sorundanet   Nynäshamns   kommunparti  

Västerby   byväg   1,   137   94   NORRA   SORUNDA  

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

Bilaga H
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