
 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2020-03-17   
 

    
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-03-17 
Anslaget sätts upp: 2020-03-19  Anslaget tas ned: 2020-04-09 
Förvaringsplats för protokollet: miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Therese Säfström   

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-03-17 kl. 13:00- 15:40 
Ajournering § 59, 14.20-14.40 

Beslutande 
Daniel Adborn (L)   
Bodil Toll (M)  
Fredrik Sönnergren (M)   
Patrik Appelkvist Larsson (C)   
David Öberg (KD)   
Göran Bergander (S)   
Helene Sellström Edberg (S), ersätter Ann-Christine Lindeberg (S)   
Johnny Edholm (S)   
Leif Branting (MP), ersätter Anna Evans (MP)   
Hans-Ove Krafft (SN)   
Donald Löfving (SD)     

Icke tjänstgörande ersättare 
Otto Svedenblad (M), Lena Öman (S), Yvonne Lundin (S), Per Ranch (SN), Carl Marcus (SD) 

Paragrafer 
§§ 51-73 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-03-17, kl 17:00 
 

Underskrifter 
 
 
 
 
 
  
Daniel Adborn Göran Bergander 
Ordförande Justerare 
 
 
 
 
 
Therese Säfström 
Sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 
Alf Olsson, förvaltningschef  
Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef, § 51-58 
Claes Kilström, fastighetschef, § 51-59 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, § 51-59 
Marie Ekenstierna, controller kommunstyrelseförvaltningen  
David Ulmér, lokalstrateg, § 51-59 
Peter Svedberg, markförvaltare, § 61 
Maria Landin, planchef, § 62-65 
Marcus Svinhufvud, ordförande barn- och utbildningsnämnden, § 51-59 
Maria Gard Günster, ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 51-65  
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Innehållsförteckning               
 

 Ärende 
 Upprop och anmälningar om förhinder 
 Val av justerare 

§ 51 Fastställande av dagordning 

§ 52 Övriga frågor och medskick 

§ 53 Rapport från avdelningscheferna 

§ 54 Redovisning av beslut i andra nämnder som påverkar nämnden och förvaltningen  

§ 55 Yttrande över remiss - digital strategi för Nynäshamns kommun 

§ 56 Yttrande över remiss - införande av e-förslag i Nynäshamns kommun 

§ 57 Ställningstagande - halkskada på Nynäsvägen 

§ 58 Investering busshållplatser Maria Barkmans väg 

§ 59 Återremitterat ärende - Sunnerby investering  

§ 60 Investering, genomförande av tillbyggnad av Vansta förskola 

§ 61 Information om vildsvin och viltvård 

§ 62 Information om planstatus 

§ 63 Planuppdrag för fastigheten Förtennaren 2, Binomen - Ösmo, skolverksamhet i Vansta 
verksamhetsområde 

§ 64 Samrådsbeslut för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 2:26 

§ 65 Avskrivning av planbesked Lövhagen 1:8 och 1:9, Villa Hamnvik 

§ 66 Ekudden 1:8, Ekudden 8, Torö - Bygglov och startbesked för nybyggnad av växthus 

§ 67 Vidby 3:18, Vidby 22, Ösmo - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

§ 68 Delegationsrapport 

§ 69 Meddelanderapport 

§ 70 Rapporter från politiker 

§ 71 Rapport från förvaltningschefen 

§ 72 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 

§ 73 Information om byte av URL eMeetings 
 
Paragraferna behandlades i ordning:   



 

 
PROTOKOLL        Sida 4 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-17 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 51/20  

Fastställande av dagordning 
 
§ 73 – Information om byte av URL eMeetings. Införandet av det nya ärendehanteringssystemet Public 
360 Online är framskjutet och ärendet är därför inte aktuellt förrän längre fram. Punkten utgår. 
 
§ 54 – Redovisning av beslut i andra nämnder. Punkten kommer inte att föredras. Presentationen 
kommer att skickas ut till nämnden.  
 
Dagordningen fastställs med ovan ändringar.  
 
_______________________ 
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Msn § 52/20  

Övriga frågor och medskick 
Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen. 
 
Daniel Adborn (L) informerar om en rekommendation om att enbart ordinarie ledamöter bör delta på 
nämndmöten under våren. Det är en vädjan från ordföranden att detta hörsammas för att begränsa 
smittspridningsrisken för Coronavirus under nämndmöten för att ersättare ska kunna ersätta vid sjukdom 
hos ordinarie ledamöter.  
 
Johnny Edholm (S) ställer en fråga angående skyltning mot Utsikten Hotell och konferens i Nynäshamn 
och vem som är ansvarig för den. Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, tar med sig frågan. 
 
Leif Branting (MP) informerar angående förelägganden om avloppslösningar i Segersäng. Daniel Adborn, 
ordförande, tar till sig informationen.  
 
Carl Marcus (SD) tar upp en fråga från en medborgare angående belysning i Nynäshamns centrum som 
upplevs ha blivit sämre. Daniel Adborn, ordförande, svarar att ingenting har gjorts för att försämra 
belysningen, den är anpassad för att ge ett vidare sken. 
 
Carl Marcus (SD) tar upp en fråga från en medborgare angående personer som uträttar sina behov 
bakom Apotek Hjärtat. Daniel Adborn, ordförande, svarar att detta är privat mark och att det finns en 
offentlig toalett i centrum, och att det utöver detta är svårt för kommunen att göra något i frågan.  
 
Otto Svedenblad (M) ställer en fråga om en container som står uppställd i Ösmo, Mejerivägen 1, mellan 
staketet och gatan. Daniel Adborn, ordförande, svarar att detta är en bygglovsfråga och förvaltningen tar 
med sig informationen som ett medskick. 
 
Göran Bergander (S) ställer en fråga om studiebesök på en modulförskola. Daniel Adborn, ordförande, 
svarar att arbete pågår för att få till stånd ett sådant besök, men att det just nu är svårt att hitta en skola 
som vill ta emot besök i närtid på grund av Coronavisuset. Alf Olsson, förvaltningschef, svarar att även 
han har tagit kontakter för studiebesök, det finns en möjlighet vid en skola i Haninge som välkomnar 
besök längre fram i tid.    
_____________ 
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Msn § 53/20 

Rapport från avdelningscheferna 
Marie Ekenstierna, controller kommunstyrelseförvaltningen, Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef, 
Claes Kilström, fastighetschef, och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, rapporterar.  
 
Göran Bergander (S) ställer en fråga angående underhållsplan för åtgärder av ledningar. Ann-Marie 
D'Amico, VA- och renhållningschef, svarar att kommunen är indelad i mindre områden och VA-
avdelningen arbetar igenom varje område successivt.  
 
Tidsplanen för om- och tillbyggnad av Gröndalskolan är försenad gentemot den uppsatta tidsplanen. 
Sunnerbyskolans byggnation för förskola och matsal är försenad och har gått över budget. 
För grundisolering av Kyrkskolans baksida är tidsplanen försenad. 
 
Det finns en risk att den nya toaletten vid Nynäshamns station inte kommer att stå klar till sommaren 
som tänkt, beroende på hur upphandlingen fortskrider. 
_____________ 
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Msn § 54/20  

Redovisning av beslut i andra nämnder som påverkar 
nämnden och förvaltningen 
Information om ärendet utgår. Presentationen skickas ut till ledamöterna. 
________________ 
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Msn § 55/20  Dnr MSN/2020/0087/005-2 

Yttrande över remiss - digital strategi för Nynäshamns 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar det till 
kommunstyrelsen med en komplettering i remissen enligt yrkande från Hans-Ove Krafft (SN).  

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen yttrar sig här över kommunstyrelseförvaltningens förslag till 
digital strategi för Nynäshamns kommun. Förvaltningen välkomnar en strategi, det finns många vinster 
med att arbeta smart och långsiktigt med digitalisering. Men förvaltningen ser ett behov av att förtydliga 
förslaget till strategi så att det blir en tydlig, långsiktig plan med mål och konkreta resonemang om hur 
målen ska nås. Då blir den ett bra verktyg för förvaltningarna att arbeta med.  

Beslutsunderlag 
Förslag till digital strategi för Nynäshamns kommun.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 47  
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens yttrande och överlämnar det till 
kommunstyrelsen.  

Yrkanden 
Hans-Ove Krafft (SN) lämnar ett yrkande om en komplettering i förvaltningens tjänsteutlåtande:  
  
I vår kommun finns en IT-vision från 1997-04-24, senast reviderad 2006-06-14, samt ett förslag på E-
strategi vilken för närvarande är återremitterad sedan 2019-06-13. Vi bedömer således att det är viktigt 
att det tydliggörs hur IT-strategi och E-strategi förhåller sig till den föreslagna digitala strategin. 
 
Yrkandet biläggs protokollet som bilaga A. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
som kompletteras av Hans-Ove Kraffts (SN) yrkande.   

Proposition 
Ordförande (L) frågar nämnden om den bifaller förvaltningens förslag med Hans-Ove Kraffts (SN) 
yrkande om komplettering och finner bifall för detta. 
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Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
 
 
  



 

 
PROTOKOLL        Sida 10 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-17 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Msn § 56/20  Dnr MSN/2019/2057/008-2 

Yttrande över remiss - införande av e-förslag i 
Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 
På kommunstyrelseförvaltningen har det interna arbetet med en digital strategi för Nynäshamn kommun 
resulterat i en handlingsplan som föreslår e-förslag. Samtidigt har det inkommit ett medborgarförslag 
med förslag om att ändra från medborgarförslag till e-förslag. Kommunstyrelseförvaltningen fick i 
december 2018 i uppdrag av kommunstyrelsen att arbeta fram hur e-förslag i Nynäshamns kommun 
skulle kunna fungera. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över 
föreslagen process.  
 
Förvaltningen ser positivt på införandet av e-förslag. Förvaltningen önskar dock att vissa delar förtydligas 
alternativt diskuteras på kommunstyrelseförvaltningen innan processen fastställs.  

Beslutsunderlag 
e-förslag 0.4.docx 
E-förslag lodrät schema.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 48 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar att anta yttrandet som sitt eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen.  
 
 
 

 

 

Skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen, IT-utredaren 
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Msn § 57/20  Dnr MSN/2020/0115/008-2 

Ställningstagande - halkskada på Nynäsvägen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkandet om skadestånd. 

Sammanfattning 
Försäkringsbolagets utredare rekommenderar kommunen att avslå skadeståndsanspråket. Kommunen 
har inte varit vårdslös i sitt arbete med halkbekämpning.  

Beslutsunderlag 
Rapport i ansvarsskada 18_1038AA1 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-17 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 49 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkandet om skadestånd. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
Skadelidande 
Kommunstyrelsen 
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Msn § 58/20  Dnr MSN/2020/0257/311-1 

Investering busshållplatser Maria Barkmans väg 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och passager på 
Maria Barkmans väg.   
 
Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 1,8 miljoner kronor ur den ram som är 
avsatt för Stadsmiljö investeringar 2020-2024. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 31 000 kronor med 
genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen vill öka tillgängligheteten med säkrare anpassade 
busshållplatser och passager. 
  
Det åtgärdas genom: 
 
1: Tillgänglighetsanpassning och ny utformning av bef. Busshållplatser. BHPL Industriområde och 
Tärnvägen som en dubbel stopphållplats (timglashållplats). Trymstigen som en enkel stopphållplats med 
refug i mitten samt upphöjda påfarter utplanade på längre sträcka. 
2: Gångbana och gångpassage anordnas vid korsningspunkt  bhpl Ösmo Industriområde och Tärnvägen. 
3: Väderskydd. 
 
Medfinansiering från Trafikverket om maximalt 0,8 miljoner kronor är beviljad. 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut busshållplatser Maria Barkmans väg 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-20 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 50 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att tillgänglighetsanpassa busshållplatser och passager på 
Maria Barkmans väg.   
 
Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 1,8 miljoner kronor ur den ram som är 
avsatt för Stadsmiljö investeringar 2020-2024. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 31 000 kronor med 
genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 

Skickas till 
Akten 
Controller 
Stadsmiljöchef 
Handläggaren 
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Msn § 59/20  Dnr MSN/2019/0107/291-39 

Återremitterat ärende - Sunnerby investering 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. anse återremissen besvarad.  
2. föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag 

E detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation efter beslut i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  

3. föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, 
§ 62.  

4. föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 
miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.    

 
Enligt styrdokumentet Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun behöver inte ett separat 
investeringsbeslut fattas i kommunstyrelsen.   
 
Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av 
projektet som bland annat innebär en hyresförändring.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del om  
 

5. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att 
klargöra vilken temporär lösning för förskolan som ska gälla, under tiden tills ny förskola står 
färdig. 

6. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda snabbflytt av Rumba paviljonger till Sunnerbyområdet. 

7. att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar barn- och utbildningsnämnden snarast 
utreder och återkommer till MSN hur skolverksamheten i Sorunda skall lösas i ett längre 
perspektiv (10 år) innan beslut om placering av matsalen och vad som ska hända med befintlig 
skolbyggnad från 1970-talet. 

Reservation 
Hans-Ove Krafft (SN) reserverar sig mot beslutet.  

 Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 25 april 2019, § 62, att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att verkställa ombyggnationerna av Sunnerbyskolan till förskola, matsal och 
verksamhetsanpassning och tilldelades en budgetram om 49 miljoner för att starta upp arbetet med 
detta. Projekteringen visade på högre kostnader än ursprungligt och miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen äskade mer medel till projektet. Ärendet återremitterades av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden den 21 januari 2020, § 10. Förvaltningen har försökt besvara återremissen 
genom att presentera olika förslag. 

Ursprungligt förslag: 
• Förskola och renovering av skola   76 miljoner kronor 
• Matsal och mottagningskök samt renovering skola 46 miljoner kronor 

 
Total investeringskostnad   122 miljoner kronor 
Ny hyra/år   9,5 miljoner kronor 
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Tidplan 
• Ny förskola   Årsskiftet 2021/2022 
• Matsal   Hösten 2022 
• Renovering   Sommaren 2023 

 
Hela projektet klart   Sommaren 2023 
      
    
Rivning av befintlig förskola kommer att tillkomma längre fram.  
____________________ 

Förslag A: 
Investering 
• Förskola    46 miljoner kronor 
• Matsal & tillagningskök    27 miljoner kronor 
Hyra 
• Förskola    3 miljoner kronor 
• Matsal & kök    1,7 miljoner kronor 
• Skola    5 miljoner kronor 
 
Total investeringskostnad   73 miljoner kronor 
Ny hyra/år   9,7 miljoner kronor 
 
Tidplan 
• Ny konceptförskola   Årsskiftet 2021/2022  
• Matsal   Hösten 2023 
 
Hela projektet klart    Hösten 2023 
________________ 
 
Förslag B: 
Investering 
• Förskola    46 miljoner kronor 
• Matsal & tillagningskök    30 miljoner kronor 
Driftkostnad år 1 
• Temporär paviljong inklusive etablering, markarbete,  

avetablering etc.   10 miljoner kronor 
  

Hyra 
• Förskola    3 miljoner kronor 
• Matsal & kök    1,9 miljoner kronor 
• Skola    5 miljoner kronor 
• Temporär paviljong   2 miljoner kronor per år 
  
Total investeringskostnad   76 miljoner kronor 
Driftkostnad   10 miljoner kronor 
Ny hyra/år (år två och tre)   8,9 miljoner kronor 
Ny hyra/år efter två år   9,9 miljoner kronor 
 
Tidplan 
• Temporära paviljongerna    Våren 2021 
• Ny konceptförskola    Vintern 2022/2023 
• Matsal   Hösten 2021 – Sommaren 2024 
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Hela projektet klart   Vintern 2022/2023 – 
Sommaren 2024 
___________________ 
 
Förslag C: 
Investering 
• Förskola    40 miljoner kronor 
• Matsal & kök    27 miljoner kronor 
Hyra 
• Förskola    2,8 miljoner kronor 
• Matsal & kök   1,7 miljoner kronor 
• Skola    5 miljoner kronor 
 
Total investeringskostnad   67 miljoner kronor 
Ny hyra/år   9,5 miljoner kronor 
 
Tidplan 
Ny förskola   Sommaren 2021  
Matsalen    Våren 2023 
 
Hela projektet klart   Våren 2023 
______________ 
 
Förslag D: 
Investering 
• Förskola    40 miljoner kronor 
• Matsal & kök    27 miljoner kronor 
Hyra 
• Förskola   2,8 miljoner kronor 
• Matsal & kök    1,7 miljoner kronor 
• Skola    5 miljoner kronor 
 
Total investeringskostnad   ca 67 miljoner kronor 
Ny hyra/år   9,5 miljoner kronor 
 
Tidplan 
• Förskola   Kan ej uppskattas 
• Matsal   Våren 2023 
 
Hela projektet klart   Kan ej uppskattas 
_________________ 
 
Förslag E: 
Investering 
• Förskola   46 miljoner kronor 
Hyra      
• Förskola    3 miljoner kronor 
• Skola    5 miljoner kronor 
 
Total investeringskostnad    46 miljoner kronor 
Ny hyra/år    8 miljoner kronor 
 
Tidplan 
• Förskola   Årsskiftet 2021/2022 
 
Hela projektet klart   Kan ej uppskattas 
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Utredning om framtiden försätter i detta alternativ. 
________________ 
 
Alla förslag innebär att befintlig förskola behöver rivas och det bokförda värdet på den byggnaden 
behöver föras till resultatet det år förskolan rivs. Kostnad för rivningen är ca 3 miljoner kronor och det 
bokförda värdet per sista december 2019 var 2,6 miljoner kronor. Denna kostnad behöver kommunen 
finanseria det år den genomförs. Totalt skulle ca 5,6 miljoner kronor föras till resultatet.  
 
Alla förslag utom befintligt innebär att projekteringskostnaderna för förskola i skolan kommer att belasta 
resultatet under 2020 eftersom beslutet inte längre är aktuellt. Den redan utförda projekteringen av 
renovering av skolan  kan komma att användas i framtida projekt.  

Beslutsunderlag 
Kalkyl förslag E 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-17 

Förvaltningens förslag till beslut  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

1. att anse återremissen besvarad 
2. att föreslå kommunfullmäktige att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

fortsätta med befintlig upphandling och projektet i sin helhet enligt tidigare beslut i 
kommunfullmäktige, 2019-04-25 § 62.  

3. ianspråkta 27 miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering 
Sunnerbyskolan, för att bygga om delar av Sunnerbyskolan till förskola samt verksamhetsanpassa 
delar av skolan. 

 
Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en 
hyresförändring.  
 
Eller 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. anse återremissen besvarad.  
2. föreslå kommunfullmäktige att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att enligt förslag 

E detaljprojektera en konceptförskola i Sunnerby och påbörja byggnation efter beslut i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden.  

3. föreslå kommunfullmäktige att pausa pågående projekt med Sunnerbyskolan, beslut 2019-04-25, 
§ 62.  

4. föreslå kommunfullmäktige att godkänna en finansiering av projektet genom att ianspråkta 46 
miljoner kronor ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering Sunnerbyskolan.    

 
Enligt styrdokumentet Ekonomistyrning i Nynäshamns kommun behöver inte ett separat 
investeringsbeslut fattas i kommunstyrelsen.   
 
Beslutet i sin helhet är under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden godkänner en förändring av 
projektet som bland annat innebär en hyresförändring.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
E. Bergander yrkar utöver detta följande tillägg:  
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att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar BUN att klargöra vilken temporär lösning för 
förskolan som ska gälla, under tiden tills ny förskola står färdig. 
att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till MSF att utreda snabbflytt av Rumba 
paviljoner till Sunnerbyområdet. 
Att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rekommenderar barn- och utbildningsnämnden snarast utreder 
och återkommer till miljö- och samhällsbyggandsförvaltningen hur skolverksamheten i Sorunda skall lösas 
i ett längre perspektiv (10 år) innan beslut om placering av matsalen och vad som ska hända med 
befintlig skolbyggnad från 1970-talet.  
 
Göran Berganders (S) yrkande bifogas protokollet som bilaga B. 
 
Hans-Ove Krafft (SN) yrkar att: 
Sunnerby förskola byggs separat med permanenta moduler. 
Sunnerbyskolans matsal byggs separat med permanenta moduler. 
 
Yrkandet bifogas protokollet som bilaga C. 
 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag 2, samt yrkar bifall till Berganders tilläggsyrkande. 
 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag 2, samt yrkar bifall till Berganders 
tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 
alternativ 2 med tillägg av Göran Bergander (S) tilläggsyrkande, mot Hans-Ove Krafft (SN) yrkande.   

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag alternativ 2 med tillägg av Göran Bergander (S) yrkande, 
mot Hans-Ove Krafft (SN) yrkande, och finner bifall för förvaltningens förslag alternativ 2 med tillägg av 
Göran Bergander (S) yrkande. 
 
Ajournering begärd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
Fastighetschefen 
Kommunikatör kommunstyrelseförvaltningen 
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Msn § 60/20  Dnr MSN/2019/0409/290-12 

Investering, genomförande av tillbyggnad av Vansta 
förskola 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 
 

1. ianspråkta 11,5 miljoner kr ur investeringsplanen för 2020-2023 för Fastighet Upprustning 
förskola för tillbyggnad av Vansta förskola med en avdelning samt tillhörande ombyggnationer. 

2. Att-sats 1 gäller under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra 
tillbyggnationen. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har haft i uppdrag att projektera tillbyggnad av Vansta förskola 
med en avdelning. Projekteringen har genomförts och kalkylen indikerar att genomförandekostnaden blir 
11,5 miljoner kronor för att bygga till Vansta förskola. 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl inför beslut 
Preliminär betalplan 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 51 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att: 
 

1. ianspråkta 11,5 miljoner kr ur investeringsplanen för 2020-2023 för Fastighet Upprustning 
förskola för tillbyggnad av Vansta förskola med en avdelning samt tillhörande ombyggnationer. 

2. Att-sats 1 gäller under förutsättning att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att genomföra 
tillbyggnationen. 

 

Yrkande 
Fredrik Sönnergren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Skickas till 
Akten 
Barn och utbildningsnämnden 
Fastighetschef 
Controller 
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Msn § 61/20   

Information om vildsvin och viltvård 
Peter Svedberg, markförvaltare, informerar muntligt.  
 
___________ 
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Msn § 62/20  Dnr MSN/2020/0013/008-9 

Information om planstatus 
Maria Landin, planchef, informerar muntligt.  

____________ 
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Msn § 63/20  Dnr MSN/2020/0307/214-1 

Planuppdrag för fastigheten Förtennaren 2, Binomen - 
Ösmo, skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 
detaljplaneläggning av Förtennaren 2, Ösmo, skolverksamhet i Vansta verksamhetsområde, enligt 4 kap 
2 § plan- och bygglagen (2010:900) 

Sammanfattning 
Den fristående förskolan Binomen bedriver idag skolverksamhet i Vansta industriområde. I gällande 
detaljplan föreskrivs området som industriområde vilket inneburit att skolan enbart beviljats tillfälligt 
bygglov för att bedriva sin verksamhet i industriområdet. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018 att initiera framtagandet av en ny detaljplan för skolfastigheten i 
Vansta verksamhetsområde (KS §265/2018). I december 2019 (KS § 356/2019) beslutade 
kommunstyrelsen att verkställa det tidigare fattade beslutet genom att uppdra åt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att initiera ett planuppdrag för fastigheten Förtennare 2. Syftet med den nya 
detaljplanen är att den ska medge skolverksamhet inom fastigheten.  
 
Som en följd av de beslut som fattats av kommunstyrelsen angående detaljplaneläggning av Förtennaren 
2 för skolverksamhet fattade kommunstyrelsen beslut 2020-02-20 (KS §33) om att utbyggnaden av 
Vansta industriområde ska skjutas upp tills vidare.  
 
Förvaltningen ser att det föreligger en risk för att länsstyrelsen inte godtar en ny detaljplan som medger 
skolverksamhet för den aktuella fastigheten, utan att närliggande delar av gällande plan som medger 
industri, anpassas för att möjliggöra skolverksamhet.  
 
Då kommunstyrelsen har beslutat att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att initiera ett 
planuppdrag, bedömer förvaltningen att det är lämpligt att påbörja ett planarbete. Planen beräknas antas 
kvartal 3 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Start-PM_Binomen.docx 
Beslut - Ks § 356 2019-12-12 - Uppdrag till Miljö- och samhä...pdf 
Bilaga C, KS § 356, 2019.12.12.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-26 
 
 
 
 

Skickas till 
Akten 
Ksf/planeringsavdelningen 
Fastighetsägaren 
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Msn § 64/20  Dnr MSN/2015/0722/214-34 

Samrådsbeslut för del av Lyngsta 2:2 och del av Lyngsta 
2:26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för del av Lyngsta 2:2 och del av 

Lyngsta 2:26 inte medför en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inte 
behöver göras. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för del av Lyngsta 2:2 och del 
av Lyngsta 2:26 skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:900 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 6 december 2018 miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för en del av fastigheten Lyngsta 2:2 
och del av Lyngsta 2:26. Detta föranleddes av att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 22 oktober 
2015 beslutade att ge positivt planbesked till fastighetsägaren till Lyngsta 2:2. 
 
På en del av fastigheten Lyngsta 2:2 föreslås cirka 40 kedjehus uppföras. Kedjehusen får uppföras till en 
högsta nockhöjd om 9,5 meter vilket möjliggör byggnader i 2 våningar samt en inredd vindsvåning. 
Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvadratmeter och minsta tillåtna fastighetsstorlek 
är 200 kvadratmeter. I planen föreslås också en gång- och cykelväg uppföras från den planerade 
byggnationen till Bodavägen strax söder om byggnationen. Gång- och cykelvägen kommer att ta en 
mindre del av fastigheten Lyngsta 2:26 i anspråk.  

Beslutsunderlag 
Illustrationsplan.pdf 
Planbeskrivning Lyngsta.pdf 
Plankarta.pdf 
Undersökning om betydande miljöpåverkan Lyngsta 2_2.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-18 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 54 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att detaljplanen för del av Lyngsta 2:2 och del av 

Lyngsta 2:26 inte medför en betydande miljöpåverkan och att en strategisk miljöbedömning inte 
behöver göras. 

2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för del av Lyngsta 2:2 och del 
av Lyngsta 2:26 skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:90 

Skickas till 
Akten 
Handläggaren 
Sökanden 
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Msn § 65/20  Dnr MSN/2015/0386/214-8 

Avskrivning av planbesked Lövhagen 1:8 och 1:9, Villa 
Hamnvik 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avskriva planbeskedet för fastigheten Lövhagen 1:8 
och 1:9, Villa Hamnvik. 

Sammanfattning 
2015-05-12 inkom ansökan om planbesked för fastigheten Lövhagen 1:8 och 1:9, även kallat Villa 
Hamnvik och Tänkarstugan. Ansökan omfattade 8-9 villor. 
 
2015-08-27 (§ 143) var ärendet uppe i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Förvaltningen 
hade skrivit fram två förslag till beslut. Nämndens beslut blev att ärandet återremitterades till 
förvaltningen med syfte att avvakta beslut angående den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns 
stad.  
 
Den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad beslutades av kommunfullmäktige 2017. 
Handläggningen av planbeskedet har därefter dröjt på grund av en osäkerhet kring en eventuell 
försäljning av fastigheten. Fastigheten är nu såld och den tidigare ägaren önskar att planbeskedet 
avskrivs. 
 
Då förutsättningar för planläggning saknas föreslår förvaltningen att planbeskedet avskrivs. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-06 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 55 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avskriva planbeskedet för fastigheten Lövhagen 1:8 
och 1:9, Villa Hamnvik. 
 
 

 

 

Skickas till 
Akten 
Sökanden 
 
 



 

 
PROTOKOLL        Sida 24 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-17 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 66/20  Dnr MSN/2020/0099/229-15 
 

Ekudden 1:8, Ekudden 8, Torö - Bygglov och startbesked 
för nybyggnad av växthus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
Bygglov beviljas för nybyggnad av växthus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Observera att åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter 
det att beslut om lov har kungjorts enligt 9 kap. 42 a § PBL.  
 
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att 
1. Kontrollplanen fastställs 
2. Åtgärden får påbörjas, dock tidigast fyra veckor efter kungörelse av lov 
3. Lägeskontroll krävs i detta ärende 
4. Byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har 

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

5.1. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 
med beviljat bygglov 

5.2. Intyg om utförd lägeskontroll 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 4, s. 7, fastställd av kommunfullmäktige och 
faktureras separat.  
 
Avgiften för beslutet är 6300 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen började 
löpa 2020-01-20 och beslut fattades 2020-03-17, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen(2010:900). 
 
Summa avgifter  6 300 kronor 

Föreskrifter 
Om marknivåer ändras i förhållande till nybyggnadskartan/ markplaneringsritning så att fastställda 
sockelhöjder/nivå färdigt golv ändras ska uppgifter om nya höjder inlämnas och godkännas av miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
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Ärendet 
Ansökan avser även nybyggnad av komplementbyggnad (växthus) om 29 m² byggnads- och bruttoarea. 
Växthuset grundläggs med lättklinkerblock och rött murtegel upp till 600mm, väggar och tak i glas och 
grön aluminiumprofil. 

Beslutsunderlag 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
1 ritning komplementbyggnad (växthus) 
Ansökan 
Förslag till kontrollplan 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-13 

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 påbörjas tidigast fyra veckor efter det att beslut om lov har kungjorts enligt 9 
kap. 42 a § PBL. Ett meddelande med datum för lovets kungörande skickas separat per post. 
Vid ändringar av beviljat bygglov ska ny ansökan om bygglov lämnas in till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 
 
I detta ärende krävs lägeskontroll. För mer information se: 
http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-och-matning/Bestall-mattjanster.html 
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. 
Blankett för slutanmälan finns att hämta på www.nynashamn.se 
 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken (MB). 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 
Fastigheten ligger inom samrådsområde för totalförsvaret. 
Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB. Byggnadsåtgärden är 
planerad på den del av fastigheten som ligger utanför strandskyddat område. 
 
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. 

http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-och-matning/Bestall-mattjanster.html
http://www.nynashamn.se/
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Översiktsplanen antagen 2012, Kustplanen fastställd 2002 och fördjupad översiktsplan för Torö, Svärdsö 
och Oxnö antagen 1993 gäller för fastigheten. 

Grannhörande 
Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Fastighetsägarna 
till Ekudden 1:3 inkom med ett yttrande där man efterfrågade förklaring gällande betydelse av viss 
information på situationsplan samt fråga om brunnar på fastigheten. Förvaltningen svarade i en skrivelse 
på frågorna. Inga negativa synpunkter har efter detta inkommit.  

Bedömning enligt plan- och bygglagen 
Förslaget bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL.  
Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 56 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Bygglov beviljas för nybyggnad av växthus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 
 
Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Tekniskt samråd och en 
kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. Observera att åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter 
det att beslut om lov har kungjorts enligt 9 kap. 42 a § PBL.  
 
Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att 
1. Kontrollplanen fastställs 
2. Åtgärden får påbörjas, dock tidigast fyra veckor efter kungörelse av lov 
3. Lägeskontroll krävs i detta ärende 
4. Byggnaden får tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan byggnadsnämnden har 

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

5.1. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden överensstämmer 
med beviljat bygglov 

5.2. Intyg om utförd lägeskontroll 
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Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Kopia för kännedom 
Försvarsmakten 

 
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 § 67/20  Dnr MSN/2019/1757/235-19 

Vidby 3:18, Vidby 22, Ösmo - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL för 
Vidby 3:18, Nynäshamn. 
 
Reservation 
Leif Branting (MP) reserverar sig mot beslutet. 

Avgifter 
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 1, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige och 
faktureras separat.  
 
Avgiften för beslutet är 11 000 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-01-02 och beslut fattades 2020-02-18, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och 
bygglagen(2010:900). 

Summa avgifter  11 000 kronor 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den 
dagen då beslutet vann laga kraft, 9 kap. 18 § PBL. 
 
Tillstånd för enskilt avlopp ska inhämtas från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. 
Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ KML inte ändras utan tillstånd från länsstyrelsen. Sökanden 
ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning som ny fornlämning om sådan skulle 
framkomma under åtgärdernas genomförande. 
 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken 1998:808 (MB), Lagen om kulturminnen 
m.m. (KML). 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i 2 våningar med bruttoarea om ca 150 
m² varav byggnadsarea om ca 120 m².  
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Stamfastigheten är idag ca 3,6 ha. Den tilltänkta avstyckningen blir ca 3 300 kvm. På den tilltänkta 
marken för avstyckning finns idag en komplementbyggnad om ca 40 m² placerad ca 8 meter från det 
tänkta enbostadshuset.  
 
Sökanden har angett att man planerar en enskild anläggning för vatten och en gemensamhets-
anläggning för avloppet. 

Förutsättningar 

Riksintressen 
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 
 
Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt skadar 
natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 
Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 
Gällande översiktsplan antagen 2012. 

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

Remisser 
Förslaget har remitterats till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som inte haft något att erinra. 

Förslaget har remitterats till planenheten vilka framhåller att:  
I kommunens översiktsplan finns riktlinjer som ska ses som kommunens tolkning och viljeinriktning för 
bebyggelsens struktur. 
  
Bland annat anges att all ny bebyggelse ska lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 
1000 meter från pendeltågstation (fågelvägen). Den föreslagna lokaliseringen ligger cirka 1200 meter 
(fågelvägen) från närmaste busshållplats och cirka 3500 meter (fågelvägen) från närmaste 
pendeltågstation. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska, bland annat vid ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt PBL, 
bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation 
samt samhällsservice i övrigt. 
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När det gäller samhällsservice i ligger fastigheten cirka 3 kilometer från närmaste skola och cirka 3,5 
kilometer från livsmedelsbutik, apotek, bibliotek och simhall och kan därmed inte anses ha god 
tillgänglighet till samhällsservice i övrigt.  

Med hänsyn till tillgänglighet till kollektivtrafik samt samhällsservice i övrigt ser inte planenheten att den 
föreslagna lokaliseringen är lämplig. 

Förslaget har remitterats till VA- avdelningen som inte har något att erinra utan hänvisar till Södertörns 
Miljö- och hälsoskyddsförbund. 

Förvaltningens förslag till beslut om negativt förhandsbesked har kommunicerats till sökanden som fått 
möjlighet att yttra sig. Sökanden tar i sitt yttrande upp de fem olika detaljplaner som finns i området. 
Den senaste av dem är daterad 2017 och skulle möjliggöra en utbyggnad med ca 70 bostäder i området. 
Sökanden hänvisar också till att det i översiktsplanen anger att Lidatorp är ett utvecklingsområde. 
Tomten har varit i släktens ägo i närmare 200 år, och de vill gärna fortsätta att förvalta den mark och de 
byggnader där de redan idag spenderar mycket tid. 

Ordförandes bedömning enligt PBL 
För bebyggelse i perifera områden ska en restriktiv policy tillämpas enligt gällande översiktsplan för 
Nynäshamns kommun. Detta bottnar i hänsyn till intressena i 2 kap 3 § PBL och aspekterna i 2 kap 5 § 
PBL. Översiktsplan får dock ses just som riktlinjer, men är inte juridiskt bindande (3 kap 2 § PBL). 
Dessutom, så som sökanden även angett i sitt yttrande, så utgör Lidatorp ett av de huvudsakliga 
utvecklingsområdena enligt Översiktsplan. 
 
Vad gäller lämplighet för ändamålet (2 kap. 5 § PBL), kan utifrån Södertörns Miljö- och 
hälsoskyddsförbunds yttrande konstateras att vatten och avlopp för ytterligare ett bostadshus går att 
ordnas på platsen.  
 
Åtgärderna går inte till fullo att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av området 
enligt 2 kap. 4 § PBL och kommunens översiktsplan. Dock vid en avvägning enligt 2 kap 1 § PBL, mellan 
sökandens enskilda intresse att få bebygga fastigheten med ytterligare ett enbostadshus och det 
allmänna intresset att främja en hållbar utveckling av landsbygden, finner förvaltningen att det enskilda 
intresset i detta fall ska väga tyngre.  
 
Positivt förhandsbesked lämnas med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Beslutsunderlag 
1 situationsplan 
1 ritning huvudbyggnad 
6 fotografier 
Ansökan 
Yttrande från Södertörns miljö- hälsoskyddsförbund 
Yttrande från planenheten 
Yttrande från VA- avdelningen 
Yttrande från sökanden 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-19 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-03-03, § 57 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden utan eget ställningstagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 
Negativt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL för 
Vidby 3:18, Nynäshamn. 
 
Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar att positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av enbostadshus, med stöd 
av 9 kap. 17 § PBL för Vidby 3:18, Nynäshamn. 
 
Leif Branting (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot Adborns yrkande och finner bifall för Adborns yrkande. 
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Skickas till 
Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 
Fastighetsägaren:  149 35 Nynäshamn 

Kopia för kännedom 
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 
Grannar och 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 
kända sakägare. Överklagandetiden är fyra 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 § 68/20  Dnr MSN/2020/0014/008-5 

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 2020-02-06 – 2020-03-09 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 
Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-02-06 – 2020-03-09 
 

Ansvarig Ärende Delegation
spunkt 

Titel 

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

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0414/233A Bygglov - 
uppsättande av skylt 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1638/229 
Övernattningsrum för tillfälligt boende 8.2.17 

Beslut ärendet avskrivs / 
avslutas 

Bygglovsenheten MSN/2019/1641/237 Nybyggnad 
enbostadshus samt rivning av befintligt 
fritidshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0242/231A Bygglov 
fasadändring, utvändig ändring - 
Flerbostadshus 

21.9 Ansökan avvisas 

Bygglovsenheten MSN/2020/0393/237 Bygglov 
nybyggnad - Enbostadshus 

21.9 Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2017/0751/237 Nybyggnad av 
enbostadshus med garage 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/2086/223 Hiss med brister - 
Ösmo Station 8.2.17 

Ärendet avslutas 

Bygglovsenheten MSN/2019/1798/237A Tillbyggnad 
enbostadshus 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0423/237A Anmälan 
enbostadshus - Ändrad planlösning 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0415/237 Norr enby 5:30 - 
Bygglov nybyggnad - Enbostadshus 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2012/0493/267B 
Strandskyddsdispens 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2011/0022/234A Om och 
tillbyggnad av fritidshus 

 Beslut om slutbevis 

Bygglovsenheten MSN/2020/0418/226 Anmälan 
installation - eldstad 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0411/226 Anmälan 
installation -eldstad och rökkanal 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1607/229 Inglasning av 
balkong 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0292/267B 
Strandskyddsdispens - bastu med 
storstuga 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 
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Bygglovsenheten MSN/2020/0286/234A Bygglov 
tillbyggnad - Fritidshus 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0323/227 Anmälan 
nybyggnad - Komplementbyggnad 
lekstuga, växthus 21.9 

Föreläggande om 
komlettering 

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

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1810/229 Nybyggnad av 
lagerbyggnad 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0315/227 Bygglov 
nybyggnad - Komplementbyggnad, 
Garage 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0275/267B Ansökan om 
strandskyddsdispens för 
fiberutbyggnad (Landfjärden) 

8.2.17 Ansökan återtas 

Bygglovsenheten MSN/2020/0314/227 Bygglov 
nybyggnad - Komplementbyggnad 
gårdsförråd 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0349/229 Bygglov - 
nybyggnad - altan med inglasad del 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0335/229 Bygglov - Ändrad 
användning från carport till förråd 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1970/229 Bygglov -  
nybyggnad av transformatorstation 2 

8 Beslut om bygglov med 
villkor 

Bygglovsenheten MSN/2019/0769/236 Anmälan för 
ändring av byggnadens planlösning 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0235/221 Storbygården 1:1 
- Tillsyn - Byggnader inom 
strandskyddat område 

8.2.17 Ärendet avskrivs 

Bygglovsenheten MSN/2019/1763/237 Nybyggnad 
enbostadshus 

8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2020/0322/229 Bygglov - 
tillbyggnad industri- och 
handelsbyggnad- balkong 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0321/231A Anmälan 
ändring - Brandskyddsgräns 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0217/237A Bygglov 
tillbyggnad - Enbostadshus 

8.2.17 Återtagen ansökan 

Bygglovsenheten MSN/2019/1853/229 Bygglov - 
Nybyggnad mottagningsstation svart & 
gråvatten 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0301/220A Anmälan 
nybyggnad - komplementbyggnad  - 
bastustuga - Attefall 

8.2.17 Beslut om återtagande av 
ansökan 

Bygglovsenheten MSN/2018/0546/232 Ansökan om 
bygglov - Kalvö 1:25 Kontorshus 

8.3 Slutbesked 
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Bygglovsenheten MSN/2018/1549/229 Nybyggnation 
arbetsbod 

8.2.17 Ärendet avslutas 

Bygglovsenheten MSN/2020/0290/226 Anmälan - 
installation eldstad 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2018/0956/232 Ansökan om 
bygglov - Verkstad Kalvö 1:25 

8.3 Slutbesked 

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

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1738/226 Installation av 
eldstad och rökkanal 

8.3 Slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1431/223 Hiss med brister - 
Skogshyddan 14 8.2.17 

Beslut om att ärendet 
avslutas 

Bygglovsenheten MSN/2019/1753/226 Installation av 
eldstad och rökkanal 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/0159/232 Ansökan bygglov 
nybyggnad av industri- och 
bostadsbyggnad 

8.3 Startbesked med 
samrådsprotokoll 

Bygglovsenheten MSN/2019/1150/229 Nybyggnad av 
parkeringsplatser 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0166/220A Anmälan 
nybyggnad - komplementbyggnad - 
förråd 21.9 

Nytt beslut om föreläggande 
om komplettering, se 
kommentar 

Bygglovsenheten MSN/2020/0262/227 Rivningslov och 
bygglov för uthus 

 Beslut om rivningslov, 
bygglov och startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0309/231 Bygglov 
flerbostadshus - Nybyggnad 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2017/0776/236 Rivningslov 
pumphus och Nytt Pumphus 

8.3 Beslut om slutbesked 

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

8.3 Beslut om startbesked 

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

21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0300/237A Bygglov 
tillbyggnad - Enbostadshus 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0247/227 Anmälan - 
Nybyggnad 
komplementbostadsbyggnad 21.9 

Beslut om förläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1642/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0106/223 Hiss med brister - 
Gryt 1:35 8.2.17 

Beslut ärendet avslutas 

Bygglovsenheten MSN/2019/2062/227 Bygglov - 
Nybyggnad komplementbyggnad 

8.2 Beslut om bygglov 
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Bygglovsenheten MSN/2019/1847/227A Bygglov - 
Tillbyggnad av komplementbyggnad 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0198/231A Bygglov 
fasadändring , utvändig ändring - 
flerbostadshus 

8.2 Bygglov för ny 
fasadbeklädnad samt ändrad 
fasadkulör 

Bygglovsenheten MSN/2020/0303/227A Bygglov 
tillbyggnad - Komplementbyggnad 21.9 

Beslut om förläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0302/229 Bygglov 
nybyggnad - Automatdrivmedelsstation 
med skärmtak 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1807/220A Tillbyggnad av 
enbostadshus 

8.3 Beslut om slutbesked 

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

8.2.19 Beslut att förlänga 
handläggningstiden 

Bygglovsenheten MSN/2020/0256/234 Bygglov 
nybyggnad - Fritidshus 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0268/227 Bygglov - 
nybyggnad - komplementbyggnad 
inglasat uterum och carport 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

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

12.4 Beslut om att godkänna 
förrättning AB171787 

Bygglovsenheten MSN/2020/0279/237 Bygglov - rivning 
nybyggnation enbostadshus och 
komplementbyggnad 21.9 

Föreläggande om 
kompletttering 

Bygglovsenheten MSN/2017/0476/235 Förhandsbesked - 
Nybyggnad av enbostadshus och 
garage 8.2.17 

Beslut ärendet avslutas 

Bygglovsenheten MSN/2018/0574/237A Anmälan om 
tillbyggnad Lundby 1:270 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2014/1043/237A Nybyggnad av 
garage. 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/0522/226 Anmälan om ej 
bygglovpliktig åtgärd - Nynäshamn 
Grödby 1:52 

8.3 Beslut om slutbesked 

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

19.1 Beslut om lägenhetsnummer 
flerbostadshus - Telegrafen 
10 - Bryggargatan 17, MSN 
punkt 19.2 

Bygglovsenheten MSN/2020/0262/227 Rivningslov och 
bygglov för uthus 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1256/232A 
Återuppbyggnad av brandskadad 
industribyggnad 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2012/0245/234A Om och 
tillbyggnad av fritidshus 8.2.17 

Beslut om ärendet avslutas, 
MSN punkt 8.2.17 
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Bygglovsenheten MSN/2019/0397/237 Nybyggnad av 
enbostadshus och garage – Över 
Söderby 1:49 

8.3 Beslut om slutbesked, 
enbostadshus 

Bygglovsenheten MSN/2020/0098/226 Anmälan -Eldstad 8.3 Beslut om startbesked, 
eldstad 

Bygglovsenheten MSN/2020/0265/237A Anmälan - 
rivning del av byggnad - balkong 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0155/229 Bygglov 
tillbyggnad - Komplementbyggnad 
attefall 

21.9 Beslut om att avvisa ansökan 

Bygglovsenheten MSN/2019/1763/237 Nybyggnad 
enbostadshus 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/0494/227 Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1493/227 Bygglov 
nybyggnad av komplementbyggnad - 
Garage 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked - fastighetsägare 
delges 

Bygglovsenheten MSN/2020/0118/234A Bygglov 
fasadändring , utvändig ändring - 
Fritidshus 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1060/229 Bygglov för 
ändrad användning från 
Källare/Skyddsrum till omklädningsrum 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0191/229 Flytt av bastu 
8.2.17 

Ärendet avslutas/återtas 

Bygglovsenheten MSN/2019/0849/237 Tillbyggnad 
enbostadshus 

8.3 Startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1871/220A Anmälan - 
Nybyggnad komplementbyggnad 
attefall 

8.3 Beslut om startbesked, 
komplementbyggnad 25 kvm 

Bygglovsenheten MSN/2019/1601/223 Installation av 
hiss 

8.3 Slutbesked 

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

19.1 Beslut om lägenhetsnummer 
flerbostadshus - Marsta 4:2- 
Bondängsvägen 3B. 

Bygglovsenheten MSN/2019/2076/226 Anmälan - 
Installation eldstad 

8.3 Startbesked, eldstad 

Bygglovsenheten MSN/2019/2107/223 Hiss med brister - 
Plåtslagaren 7 

8.2.17 

Ärendet avslutas 

Bygglovsenheten MSN/2020/0222/227 Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus , 
nybyggnation garage 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0217/237A Bygglov 
tillbyggnad - Enbostadshus 

21.9 

Kommunicering av förslag till 
beslut medföreläggade om 
komplettering 
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Bygglovsenheten MSN/2020/0233/238 Bygglov - marklov 
-terrasering och pool 21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1406/235 Ansökan om 
förhandsbesked för ändrad användning 
från lada 
till bostadshus 21.9 

Ansökan avvisas 

Bygglovsenheten MSN/2020/0242/231A Bygglov 
fasadändring, utvändig ändring - 
Flerbostadshus 21.9 

Beslut om föreläggande av 
kompletttering 

Bygglovsenheten MSN/2020/0100/235 Förhandsbesked 
nybyggnad - Stallbyggnad 21.9 

Beslut om att avvisa ansökan 

Bygglovsenheten MSN/2018/0220/237A Ansökan 
bygglov utvändig ändring 

8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2019/0429/227 Nybyggnad av 
komplementbyggnad (Attefallshus) 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0199/237 Bygglov 
nybyggnad - Enbostadshus 

21.9 

Kommunicering av förslag till 
beslut med föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/2100/235 Förhandsbesked 
ändrad användning - Industribyggnad 
till HVB 

8.2.16 Beslut om ansökan avvisas, 
MSN-punkt 8.2.16 

Bygglovsenheten MSN/2019/1907/227A Bygglov - 
Tillbyggnad av komplementbyggnad 

8.2.17 Beslut ansökan återtas 

Bygglovsenheten MSN/2019/1754/237A Tillbyggnad av 
enbostadshus – fritidshus 

8.3 Beslut om startbesked, 
attefall 

Bygglovsenheten MSN/2019/0888/229 
Bunkeranläggning 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1560/226 Anmälan om 
installation av eldstad och rökkanal 

8.3 Startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1069/226 Eldstad - Hoxla 
7:16 21.9 

Föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/0417/234A Utvändig 
ändring fritidshus 

21.9 

Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2016/0831/220A Anmälan 
nybyggnad- komplementbyggnad- 
Attefall 

8.3 Beslut om startbesked - 
komplementbyggnad 
(Attefall) 

Bygglovsenheten MSN/2018/0394/221 Eventuell olovlig 
byggnation 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2013/0040/234A Om och 
tillbyggnad av fritidshus, samt 
nybyggnad av carport. 

8.3 Beslut om interimistiskt 
slutbesked för tillbyggnad av 
fritidshus 
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Bygglovsenheten MSN/2013/0040/234A Om och 
tillbyggnad av fritidshus, samt 
nybyggnad av carport. 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked för tillbyggnad av 
fritidshus 

Bygglovsenheten MSN/2018/0664/226 Anmälan om ej 
bygglovpliktig åtgärd - eldstad Estö 16 

8.3 Beslut om startbesked för 
eldstad (kolgrill) 

Bygglovsenheten MSN/2017/1318/237A Bygglov 
tillbyggnad- enbostadshus 

8.3 Beslut om startbesked - kopia 
till KA 

Bygglovsenheten MSN/2017/0810/229 Nybyggnation, 
stall och ridhus. Kängsta 1:49 

8.3 Beslut om startbesked för 
byggnationen av stall och 
ridhus 

Bygglovsenheten MSN/2017/1532/232A Ansökan 
bygglov för ändrad användning av 
industri/affärsverksamhet. Nynäshamn 
2:75 

8 Beslut om bygglov för ändrad 
användning 

Bygglovsenheten MSN/2017/1302/220A Anmälan om ej 
bygglovpliktig åtgärd 

8.3 Beslut om startbesked och 
debiteringsunderlag 

Bygglovsenheten MSN/2017/1190/233A Skyltbelysning. 
Plåtslagaren 10. 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2017/0994/220A Tillbyggnad 
attefallshus 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2017/0813/229 Nybyggnation 
transformatorstation 

8 Beslut om Bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2017/0890/229 Utvändig ändring 
- kulörbyte 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2015/1295/233 Ombyggnad del 
av kontorshus - tidsbegränsat bygglov. 
Hammaren 6. 

8 Beslut om bygglov 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0174/293 Valkyrian 14 - 
Rosengården 
Lägenhetsrenoveringar 2020 

2.8 Valkyrian 14 - 
Lägenhetsrenovering på 
Rosengårdens vård- och 
omsorgsboende 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0297/293 Nornan 32 - 
Sjukhuset 
Tillgänglighetsanpassning lokal och 
gård, Kastanjebackens dagliga 
verksamhet 

2.8 Nornan 32 - Sjukhuset 
Delegationsbeslut - 
Tillgänglighetsanpassning 
lokal och gård, 
Kastanjebackens dagliga 
verksamhet, med drift- och 
investeringskalkyl. 



 

 
PROTOKOLL        Sida 41 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-03-17 
 

     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0260/291 Linnea 46 - 
Svandammsskolan  
Renovering av duschrum 

2.8 Linnea 46 - 
Svandammsskolan  
Delegationsbeslut - 
Renovering av duschrum 

Miljö- och 
samhällsbyggnad
sförvaltningen 

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

1.3.3 Förordnande av ersättare för 
chef - tillförordnad 
stadsmiljöchef under 
perioden 25 februari 2020 - 2 
mars 2020. 

Planenheten MSN/2020/0336/235 Förhandbesked - 
Avstyckning tomter för nybyggnation 
av tvåbostadshus. Pipartorp 1:8 

8.2.19 Beslut om förlängd 
handläggningstid 

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

19.1 Adressättning - Gryt 3:9 

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

19.1 Adressättning - Nynäshamn 
2:1 

Planering och 
samhällsutveckli
ng 

MSN/2019/2074/291 Behovsanalys - 
Antal skolplatser i Nynäshamns tätort 

20.4 Delegationsbeslut, inleda 
förstudie för skolplatser i 
Nynäshamns tätort. Barn- 
och utbildningsnämnden har 
lämnat in en behovsanalys 
som visar ett utökat behov av 
skolplatser i Nynäshamns 
tätort de kommande tre 
åren. En fördstudie behöver 
inledas för att ta fram 
alternativ. Förstudien leds av 
lokalstrategen. 

Planering och 
samhällsutveckli
ng 

MSN/2019/2096/291 Behovsanalys - 
Antal skolplatser i Ösmo 

20.4 Delegationsbeslut, initiering 
av förstudie för skolplatser i 
Ösmo. Barn- och 
utbildningsnämnden har 
lämnat in en behovsanalys 
som visar ett utökat behov av 
skolplatser i Ösmo de 
kommande tre åren. En 
fördstudie behöver inledas 
för att ta fram alternativ. 
Förstudien leds av 
lokalstrategen. 
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Planering och 
samhällsutveckli
ng 

MSN/2020/0410/290 Behovsanalys - 
förskoleplatser i Ösmo 

20.4 Delegationsbeslut, Inleda 
förstudie för förskoleplatser i 
Ösmo. Barn- och 
utbildningsnämnden har 
lämnat in en behovsanalys 
som visar ett utökat behov av 
skolplatser i Ösmo den 
närmaste tiden. En fördstudie 
behöver inledas för att ta 
fram alternativ. Förstudien 
leds av lokalstrategen. 

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 

Stadsmiljö MSN/2020/0317/517 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0295/517 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade - 
förlängning 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2019/2066/517 Förlängning av 
parkeringstillstånd 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0276/517 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade - 
förlängning 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0196/517 Torghandel - 
Försäljning av frukt & grönt Fredsgatan, 
Nynäshamn 

7.14 Tillstånd för försäljning av 
frukt och grönt, Fredstorget i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0172/517 Torghandel - 
Blomförsäljning Fredsgatan 

7.14 Tillstånd för försäljning av 
blommor, Fredstorget i 
Nynäshamn 
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Stadsmiljö MSN/2020/0319/517 Begagnande av 
offentlig plats - Försäljning av kläder, 
Fredstorget 

7.14 Tillstånd för försäljning av 
kläder, Fredstorget i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2020/0386/517 Ta-Plan och 
Schaktning - Strandvägen 9 

7.10/7.11 Beslut - 
MSN/2020/0386/517-1 - 
Ansökan om TA-plan samt 
schaktning - Strandvägen 9 

Stadsmiljö MSN/2020/0378/517 TA-Plan och 
schaktning - Krokvägen 12 

7.10/7.11 Beslut - 
MSN/2020/0378/517-1 - 
Ansökan om TA-plan och 
schaktning för Krokvägen 12 

Stadsmiljö MSN/2020/0409/517 Schaktning och 
TA-plan - Vikingavägen 17 

7.10/7.11 Beslut - 
MSN/2020/0409/517-1 - 
Ansökan om schaktning och 
TA-plan för Vikingavägen 17 

Stadsmiljö MSN/2020/0430/517 TA-Plan och 
Schaktlov - Tvärgatan 

7.10/7.11 Beslut - 
MSN/2020/0430/517-1 - 
Ansökan om Schaktlov samt 
TA-Plan på Tvärgatan. Byte av 
trappa 

Stadsmiljö MSN/2020/0385/517 TA-plan och 
schaktning - Sigyns väg 5B 

7.10/7.11 Beslut - 
MSN/2020/0385/517-1 - 
Ansökan om TA-plan samt 
schaktning - Sigyns väg 5B 
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Msn § 69/20  Dnr MSN/2020/0007/008-5 
 

Meddelanderapport  

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

Ärendebeskrivning  
Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag  
Meddelanderapport 2020-02-06 – 2020-03-09 

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

Skickas till 
Akten 
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Msn § 70/20  

Rapporter från politiker  
Ledamöterna ges tillfälle att rapportera om kurser, studiebesök eller liknande. 
 
Inga rapporter aktuella. 
 
_______________ 
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Msn § 71/20  

Rapport från förvaltningschefen  
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt.  
 
Förvaltningschefen redogör för kommunens beredskap och arbete med att förebygga smittspridning när 
det gäller Coronaviruset.  
 
_______________ 
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Msn § 72/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen  
Rapporten föredras inte av tidsskäl, men kommer att skickas ut till ledamöterna. 
 
____________ 
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Msn § 73/20 

Information om byte av URL eMeetings 
 
Ärendet utgår.  
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