
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2020-02-18   
 

      

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-02-18 
Anslaget sätts upp: 2020-02-19  Anslaget tas ned: 2020-03-11 

Förvaringsplats för protokollet: miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Elin Fernström   

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-02-18 kl. 13.00 – 14.50 

Beslutande 
Daniel Adborn (L)   

Bodil Toll (M)   

Fredrik Sönnergren (M)   
Patrik Appelkvist Larsson (C)   

David Öberg (KD)   
Göran Bergander (S), ersätts av Lena Öman (S) under behandlingen och beslut av § 44.   

Helen Sellström Edberg (S)   

Johnny Edholm (S)   
Anna Evans (MP)   

Hans-Ove Krafft (SN)   
Donald Löfving (SD) ersätts av Carl Marcus (SD) under behandlingen och beslut av § 42.  

   

Icke tjänstgörande ersättare 

Åke Jonsson (M), Britt-Marie Jakobsson (PPiN), Lena Öman (S), Yvonne Lundin (S), Leif Branting (MP), 
Per Ranch (SN), Carl Marcus (SD) 

Paragrafer 

§§ 30-50 

Justeringens plats och tid 

Matsal Lanternan, 2020-02-18 kl. 15.00 

 

Underskrifter 

 
 

  
Daniel Adborn (L)  Johnny Edholm (S) 

Ordförande  Justerare 

 
 

 
   

 

 
Elin Fernström 

Sekreterare 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef  

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  
Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef, §§ 30-35 

Claes Kilström, fastighetschef, §§ 30-35 

Marie Stålbom Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov  
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, §§ 30-41 

Marie Ekenstierna, controller kommunstyrelseförvaltningen, §§ 30-41 
David Ulmér, lokalstrateg kommunstyrelseförvaltningen, §§ 30-35 

Lova Lonér, HR-strateg kommunstyrelseförvaltningen, §§ 30-41 
Anneli Hallberg, administratör, §§ 30-33 

Therese Säfström, nämndsekreterare/utredare 

Maria Landin, planchef, §§ 35-41, 44 
Sanna Jonsson, planarkitekt/kommunantikvarie, §§ 35-41 

Pitchayan Buachoom, plan- och landskapsarkitek, §§ 35-41 
Rikard Nilsson, t.f. bygglovchef, §§ 42-45 

Daniel Hjertton, bygglovkonsult, §§ 42-45 

Nicole Girma, praktikant, §§ 30-41 
Marcus Svinhufvud, ordförande barn- och utbildningsnämnden, §§ 30-33 

Maria Gard Günster, ordförande kultur- och fritidsnämnden, §§ 30-41  



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               

 

 Ärende 

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 30 Fastställande av dagordning 

§ 31 Övriga frågor och medskick 

§ 32 Rapport från avdelningscheferna 

§ 33 Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019  

§ 34 Svar på väckt ärende - redovisning av kostnader för skadegörelse 

§ 35 Beslut angående organisation för drift och underhåll av fastigheter 

§ 36 
Återremitterat ärende - Sunnerbyskolan investering, ombyggnation till förskola i del av 
skolan samt verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan 

§ 37 
Ställningstagande - skadeståndsanspråk avseende skador på bil och hustak orsakat av 

nedfallna grenar  

§ 38 Resterande investeringsmedel Nynäsvägen etapp 3 

§ 39 Planuppdrag för del av Kalvö 1:6, Nynäshamn 

§ 40 Beslut om samråd för Ändring av detaljplan S1 

§ 41 Beslut om granskning, detaljplan för del av Nynäshamn 2:154, Kalvö Industriområde 

§ 42  – påföljd åtgärdsföreläggande med vite 

§ 43 Ansökan om bygglov för nybyggnad av traktorgarage/förråd på fastigheten Väfsla 1:12 

§ 44 Nynäshamn 2:1, Estö, Nynäshamn - Ansökan om strandskyddsdispens för brygga 

§ 45 Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten Storbygården 1:43  

§ 46 Delegationsrapport 

§ 47 Meddelanderapport 

§ 48 Rapport från politiker 

§ 49 Rapport från förvaltningschefen 

§ 50 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 30/20  

Fastställande av dagordning 
Förvaltningen har sedan tidigare meddelat att § 36 - Återremitterat ärende - Sunnerbyskolan investering, 

ombyggnation till förskola i del av skolan samt verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan kommer 

att utgå från dagens sammanträde eftersom handlingarna inte är färdigställda. Ärendet planeras att 
behandlas den 17 mars 2020. 

 
Dagordningen fastställs med ovan ändring.  

 
____________ 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 31/20  

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

 

Inget noterat.  
 

_____________ 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 32/20 

Rapport från avdelningscheferna 
 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, meddelar att de har haft problem med ekonomisystemet och därför kan 

redovisningen innehålla felaktigheter.  
 

Under sammanträdet den 21 januari 2020 inkom en fråga från Johnny Edholm (S) angående meddelande 
om ett återförvisat ärende och vad detta innebär i praktiken. Marie Stålbom Warg, avdelningschef plan, 

stab och bygglov, besvarar frågan.  
 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, återrapporterar om en bom vid Vårdkasstigen och att det kommer att 

återställas som det såg ut tidigare.   
 

_____________ 
 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 33/20  Dnr MSN/2018/0501/040-33 

Verksamhetsberättelse för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 2019 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsberättelse för 2019 med bilaga. 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort en uppföljning av 2019 års verksamhetsplan. 
Uppföljningen inkluderar grad av måluppfyllelse, ekonomiskt resultat, investeringsredovisning, 

personalredovisning samt redovisning av genomförd internkontroll. Förvaltningen redogör också för 

kostnader för skadegörelse som svar på ett uppdrag som getts av i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden   
2019-05-28, § 195.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019 
Bilaga 1 - Redovisning av kostnader för skadegörelse 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-11 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

verksamhetsberättelse för 2019 med bilaga 

Föredragande 

Alf Olsson, förvaltningschef; Marie Ekenstierna, controller och Anneli Hallberg, administratör, gör en 
muntlig presentation.  

 

 

 

Skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Fastighetschef 
Avdelningschef för plan, stab och bygglov 

Stadsmiljöchef 

VA- och renhållningschef 
Controller 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 34/20  Dnr MSN/2019/1165/300-2 

Svar på väckt ärende - redovisning av kostnader för 
skadegörelse 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
1. anse ärendet besvarat i och med att kostnader för skadegörelse presenteras i  

Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019.  

Sammanfattning 

Donald Löfving (SD) väckte ett ärende 2019-05-28, § 195, i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om att 

förvaltningen skulle få i uppdrag att presentera kostnader för skadegörelse.  
 

Det går i dagsläget inte att redovisa en exakt kostnad för skadegörelse. Förvaltningen kan uppskatta att 
den ligger mellan 1 och 2 miljoner kronor för 2019 beroende på om två större händelser räknas med eller 

inte. Från och med 2020 kommer det att vara möjligt att bokföra skadegörelse under en aktivitet som 

heter Skadegörelse.  
 

Förvaltningen anser att det väckta ärendet kan anses besvaras i och med att en redogörelse tas med i 
Verksamhetsberättelsen 2019. Förvaltningen ämnar också att vid framtida bokslut redogöra för denna 

kostnad. 

Beslutsunderlag 

MSN 2019-05-28 § 165.pdf 

2019.1165 väckt ärende.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-02-11 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. anse ärendet besvarat i och med att kostnader för skadegörelse presenteras i  
Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019.  

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
Avdelningschefer 

Controller 



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 35/20  Dnr MSN/2019/1640/289-5 

Beslut angående organisation för drift och underhåll av 
fastigheter 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

  
1. Anse utredningsuppdraget till förvaltningen slutfört i och med presenterad rapport.  

2. Uppdra åt förvaltningen att gå vidare med utredningens alternativ 2  

Reservationer och särskilda yttranden 

Göran Bergander (S), Helen Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) inkommer med ett särskilt 

yttrande som stöd till sitt yrkande. Yttranden biläggs protokollet som Bilaga B.  

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur en tillförlitlig organisation ska se ut för att säkerställa styrning av drift och underhåll av 
kommunens verksamhetslokaler, § 242/19. Utredningsrapporten presenterar ett förslag till ny 

organisation och förslag på hur ökad kompetens på några strategiskt viktiga funktioner i organisationen 
ska uppnås. 

 
Utredningen har identifierat några viktiga anledningar till att styrning och kontroll av drift- och underhåll 

idag inte är tillförlitlig. 

 
Fastighetsavdelningen behöver öka kompetensen på strategiskt viktiga funktioner. Avdelningen 

rekommenderas att införa ett kvalitetstänk som ska genomsyra alla processer i byggande och förvaltande 
och som bör ledas av en person som är ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, en KMA-ansvarig. 

Driftpersonalen delas upp i en del som utför tillsyn och skötsel och en del som utför felavhjälpande 

underhåll. 
 

Kompetensen i organisationen bör höjas genom att utbilda befintlig personal eller genom nyrekrytering 
av personer med rätt kompetens eller att verksamheten med andra åtgärder säkrar kompetensbehovet. 

Den föreslagna projektenheten stärks upp med resurser och kompetens så att enheten hinner med att 
utföra de åtgärder som underhållsplanerna kräver, och på ett säkert och korrekt sätt genomföra de 

investeringar som kommunen har behov av, nu och i framtiden. Utredningen visar också att det behöver 

tillsättas en person med ett tydligt ansvar för fastigheternas planerade underhåll samt för de system och 
processer som hör till detta.  

 
Utredningen visar två alternativ för att uppnå rätt kompetens i den nya organisationen 

Beslutsunderlag  

Rapport - Utredning av en tillförlitlig organisation för styrning av drift och underhåll av kommunens 
verksamhetslokaler  

Tjänsteutlåtande, 2020-01-30 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

1. Anse utredningsuppdraget till förvaltningen slutfört i och med presenterad rapport. 
2. Uppdra åt förvaltningen att gå vidare med utredningens alternativ 1 eller 

3. Uppdra åt förvaltningen att gå vidare med utredningens alternativ 2 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-04, § 33  

 
Arbetsutskottet föreslår att  

1. Anse utredningsuppdraget till förvaltningen slutfört i och med presenterad rapport.  

2. Uppdra åt förvaltningen att gå vidare med utredningens alternativ 2  

Yrkanden 

Göran Bergander (S), Helen Sellström-Edberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag till beslut.  

 

Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), Fredrik Sönnergren (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David Öberg 
(KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till  

Akten 

Fastighetschefen  
Kommunstyrelsen  

Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden  

Kultur- och fritidsnämnden   



Ösmo 2020-02-16 

Särskilt yttrande: Beslut angående organisation för drift och underhåll av 
fastigheter. 

Ärende MSN 36351/20  

Socialdemokraterna har i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen agerat för 
att en extern utredning skall genomlysa hur kommunens fastighetsansvar skall 
organiseras, och vilken driftsform samt kommunal huvudman som lämpligast 
skall ansvara för drift och underhåll av det kommunala fastighetskapitalet i 
framtiden. 

Under de senaste åren har ett stort antal utredningar och granskningar av hur 
MSN klarat av att förvalta fastighetskapitalet utförts, den senaste 
revisionsrapporten från PWC visar på stora brister. 

Vi ser fram emot att den beställda utredningen kommer med förslag som 
innebär att en ny huvudman för att förvalta det kommunala fastighetskapitalet 
beträffande verksamhetsfastigheter beslutas under året. 

Det är dock viktigt att nuvarande organisation hos MSN som ansvara för drift 
och underhåll snarast anpassa för att klara sitt uppdrag fram till att en ny 
huvudman utses. 

Därför stödjer socialdemokraterna förvaltningens förslag enligt utredningens 
alternativ 2.  

Socialdemokraterna i Nynäshamn 

Göran Bergander, gruppledare 

1 Justerat av nämndsekreterare 

Bilaga B



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 36/20  Dnr MSN/2019/0107/291-39 

Återremitterat ärende - Sunnerbyskolan investering, 
ombyggnation till förskola i del av skolan samt 
verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan.  
Ärendet utgår.  

 
______________ 

 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 12 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 37/20  Dnr MSN/2019/0520/000-7 

Ställningstagande - skadeståndsanspråk avseende skador 
på bil och hustak orsakat av nedfallna grenar  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkan på skadestånd.  

Sammanfattning 

Under stormen Alfrida uppkom skador på fastighet och bil på  Skadorna orsakades av 

grenar som föll från en tall som står på mark som tillhör Nynäshamns Kommun. Skadelidande yrkar på 
skadestånd. Försäkringsbolaget anser att kommunen inte har orsakat skadan genom vårdslöshet och kan 

därför inte hållas ansvarig på skadeståndsrättsliga grunder för det inträffade. 

Beslutsunderlag 

Skadeanmälan - Skador på bil samt hustak av nedfallna grenar 

Ang.  2019-01-02 

Tjänsteutlåtande-01-23 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avslår yrkan på skadestånd.  

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 34 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 
 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
Stadsmiljöchefen 

Kommunstyrelseförvaltningen, säkerhetschefen 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 38/20  Dnr MSN/2018/0604/311-6 

Resterande investeringsmedel Nynäsvägen etapp 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

 
1. Utöka investeringsposten Nynäsvägen etapp 3 med 10 miljoner kronor. 

2. Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 10 miljoner kronor ur posten 
investering stadsmiljö med beslutad budgetram om 95 miljoner kronor för år 2020-2023. 

Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 172 Tkr med genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 

Totalt uppgår kapitalkostnaden år 1 till 292 Tkr med genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 

Sammanfattning 

Nynäshamns kommun vill skapa en säker och attraktiv stadsgata som försörjer centrala Nynäshamn. 
Arbetet med Nynäsvägen delades in i 3 etapper. Efter att etapp 2 nu står färdigt är etapp 3, den sista 

etappen, påbörjad. Till etapp 3 sträckan Bryggargatan/Skolgatan till Hamngatan och innefattar bland 

annat ny beläggning, cykelbanor, trädallé och ny belysning.  
  

Prognosen för ombyggnationen förväntas uppgå till 17 miljoner kronor. Finansiering om 2 miljoner kronor 
för start av projektet är beslutad och tagen ur 2018 års budgetram. 5 miljoner kronor är omfördelad från 

investeringsposten stadsmiljö reinvestering 2019. 

Resterande medel om 10 miljoner skrivs fram ur 2020 år budgetram. 
Projektet beräknas färdigställas år 2020.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-20 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 

1. Utöka investeringsposten Nynäsvägen etapp 3 med 10 miljoner kronor. 
2. Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 10 miljoner kronor ur posten 

investering stadsmiljö med beslutad budgetram om 95 miljoner kronor för år 2020-2023. 

Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 172 Tkr med genomsnittslig avskrivningstid på 25 år. 
Totalt uppgår kapitalkostnaden år 1 till 292 Tkr med genomsnittslig avskrivningstid på 25 år. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 35 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

Skickas till 

Akten 
Controller 

Stadsmiljöchef 
Handläggare 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 39/20  Dnr MSN/2020/0270/214-1 

Planuppdrag för del av Kalvö 1:6, Nynäshamn 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

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

detaljplaneläggning av del av Kalvö 1:6 enligt 4 kap 2 § plan-och bygglagen (2010:900) 

Sammanfattning 

Fastighetsägaren till Kalvö 1:6 ansökte 2019-03-28 om planbesked för ett nytt verksamhetsområde för 

småskalig industri. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-06-11 
(§176). 

 
Det utpekade planområdet ligger i direkt anslutning till Kalvö industriområde. Området är utpekat i 

kommunens översiktsplan och i den fördjupade översiktsplanen för Nynäshamns stad som 
utvecklingsområde för verksamheter.  

 

Fastighetsägaren vill utveckla området för småskalig industri. 
 

Förvaltningen bedömer att det är lämpligt att påbörja detaljplanearbete för del av Kalvö 1:6, Nynäshamn.  

Beslutsunderlag 

Start-PM_2019 

Tjänsteutlåtande, 2020-02-07 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

detaljplaneläggning av del av Kalvö 1:6 enligt 4 kap 2 § plan-och bygglagen (2010:900) 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Sökanden Stora Björn Skog AB 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 40/20  Dnr MSN/2017/0450/214-14 

Beslut om samråd för Ändring av detaljplan S1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag till ändring av detaljplanen för S1 skickas ut på 

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

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 4 april 2017 (§141) att uppdra till miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda statusen för S1 och att återkomma med förslag på hur 
stadsplanen kan anpassas eller förändras för att överensstämma med dagens behov. 

 
Samrådsförslaget visar ett planförslag för ändring av detaljplan S1 där kulturmiljövärden för bebyggelser 

och miljöer inom S1:an klargörs och skyddas. Tänkbara platser för exploatering inom området pekas 
också ut.  

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-19 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslag till ändring av detaljplanen för S1 skickas ut på 
samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:900. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 36 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 

Maria Landin, planchef och Sanna Jonsson, planarkitekt och kommunantikvarie, gör en muntlig 

presentation.  

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
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Msn § 41/20  Dnr MSN/2015/0505/214-74 

Beslut om granskning, detaljplan för del av Nynäshamn 
2:154, Kalvö Industriområde 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad samrådsredogörelse och de ändringar som 
gjorts i planhandlingarna, samt ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut 
detaljplanen för granskning. 

Sammanfattning 

Detaljplanen för Kalvö industriområde har varit ute på samråd mellan 2017-12-15 och 2018-01-22. 

Inkomna synpunkter berörde bland annat marken och att en markmiljöteknisk utredning ska tas fram. 
Detta har lett till underlagen till detaljplanen har kompletterats med en sådan utredning. Planen har efter 

samråd omarbetats enligt de inkomna synpunkterna, samt utefter utredningarnas resultat.  

Beslutsunderlag 

Kalvö plankarta_granskning-A1-L 

Samrådsredogörelse Kalvö 
Kalvö planbeskrivning_granskning 

Kalvö fastighetskonsekvenskarta_granskning-A1 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner upprättad samrådsredogörelse och de ändringar som 
gjorts i planhandlingarna, samt ger miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut 
detaljplanen för granskning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 37 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Föredragande 

Maria Landin, planchef, gör en muntlig presentation. 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Sökande 
Handläggare 
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Msn § 42/20  Dnr MSN/2016/0711/221-8 

 – påföljd åtgärdsföreläggande 
med vite 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ PBL, vid vite 
om 50 000 kronor att senast till sex månader efter detta beslut, eller doms laga kraft, låta avlägsna 

följande från tomten enligt Bilaga A: 
1. Bod (bild 1) 

2. Vinsch och cementbalkar (bild 2) 

3. Plastbackar (bild 6 och 7) 
4. Fiskenät och bojar (bild 4, 5, 8, 9, 16 och 18) 

5. Metallskrot i form av takplåtar, vajrar, tunnor, rör, skenor, containrar, toalettstolar, etc (bild 1, 3, 
10, 11, 12, 14, 15 och 17) 

6. Släpvagn med plattform och elskåp (bild 13) 

7. Släpvagn med kran (bild 19) 

Jäv 

Donald Löfving (SD) meddelar jäv och ersätts av Carl Marcus (SD) 

Upplysningar 

Förkortningar m.m. Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Lagen om 

vite 1985:206. 

Ärendet 

Ett klagomål gällande nedskräpad tomt inkom till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-05-16. I 

klagomålet nämndes att det står gamla fordon och annat skräp på tomten. 

Vid besök på plats av förvaltningen 2018-12-07 kunde konstateras att fordonen var borttagna, men att 

det på tomten fortfarande fanns bland annat fiskeutrustning i form av gamla fiskenät, bojar, plastbackar 

och tomten kunde konstateras vara i ovårdat skick. 

2018-12-14 skickar förvaltningen en skrivelse till fastighetsägaren med möjlighet att inkomma med 

förklaring. 

2019-01-08 inkommer en skrivelse från fastighetsägaren med en redogörelse för orsaken till den 

nedskräpade tomten samt att det är   skickar även med ett dokument med 

avräkning från tidigare fiskeverksamhet som fastighetsägaren . 

2019-02-22 skickar förvaltningen en ny skrivelse till fastighetsägaren och förklarar att denne som ensam 

fastighetsägare står helt ansvarig för uppstädning av den ovårdade tomten. 

2019-10-11 görs ett nytt besök på fastigheten och ny fotodokumentation tas. Tomten är fortfarande i 

samma skick som vid tidigare besök.  

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap 13 § MB.  
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Fastigheten ligger i områden av riksintressen enligt MB. 

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

natur och kulturvärdena på platsen Turismen och det rörliga frilivets intressen ska särskilt betraktas. 

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

kultur värden på platsen. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, Kustplanen fastställd 2002.  

Gällande bestämmelser enligt 11 kap PBL 

19 § Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, sakkunnig eller 

huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt 

denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden 

förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföreläggande). 

37 § ett föreläggande enligt 19 § får förenas med vite. 

Frågor om utdömande av vite prövas av mark- och miljödomstol. 

Bedömning 

Vid besök på platsen den 2018-12-07 samt 2019-10-12 kunde konstateras att tomten var nedskräpad på 

ett sådant sätt som inte bedöms uppfylla kraven på vårdat skick enligt 8 kap 15 § PBL. 

Förvaltningen bedömer därför att det finns fog för att enligt 11 kap 19 § PBL förelägga fastighetsägaren 

att vidta åtgärder för att lämna tomten i vårdat skick så som det menas i 8 kap 15 § PBL. 

Beslutsunderlag 

A. Fotografier från platsbesök 2019-10-11 

B. Skrivelse med förklaring från fastighetsägare 
C. Skrivelse till fastighetsägare med förklaring om ansvar 

 
 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-20 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 11 kap. 19 och 37 §§ PBL, vid vite 

om 50 000 kronor att senast till sex månader efter detta beslut, eller doms laga kraft, låta avlägsna 
följande från tomten enligt bifogad karta och bilder: 

1. Bod (bild 1) 
2. Vinsch och cementbalkar (bild 2) 

3. Plastbackar (bild 6 och 7) 
4. Fiskenät och bojar (bild 4, 5, 8, 9, 16 och 18) 

5. Metallskrot i form av takplåtar, vajrar, tunnor, rör, skenor, containrar, toalettstolar, etc (bild 1, 3, 

10, 11, 12, 14, 15 och 17) 
6. Släpvagn med plattform och elskåp (bild 13) 

7. Släpvagn med kran (bild 19) 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 38 
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Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Beslutet delges 

Fastighetsägaren  

Hur man överklagar 

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

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

län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 

Nynäshamn. 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 § 43/20  Dnr MSN/2019/1664/227-14 

Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
traktorgarage/förråd på fastigheten Väfsla 1:12 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av traktorgarage/ förråd med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Kontrollansvarig 

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

 

Avgifter 

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 4, s. 8, fastställd av kommunfullmäktige och 

faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 14 400 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-01-06 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  14 400 kronor 

Föreskrifter för bygglov 

Fasader med plåt avfärgas i falurött, tak beläggs med svart plåt. 

Sprängning av berg bör undvikas. 

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

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

samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Markutfyllnad/ markschakt ska samordnas med angränsande fastigheter. 

Upplysningar 

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

från den dag då beslutet vann laga kraft. 

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

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

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

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

behandlas enligt 10 kap 19§ PBL: 

1.arbetets planering och organisation, 

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

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

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

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

6.behovet av utstakning 

mailto:bygglov@nynashamn.se
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7.byggnadsnämdens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller startbesked 

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

-vid begäran konstruktionsritningar enligt EKS11, se avdelning A.  

-vid begäran geoteknisk undersökning/rekommenderad grundläggning  

8.behovet av ytterligare sammanträden.  

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

samhällsbyggnadsnämnden. 

I detta ärende krävs utstakning och lägeskontroll. För mer information se: 

http://www.nynashamn.se/Bygga-bo-och-miljo/Kartor-och-matning/Bestall-mattjanster.html  

För närmare uppgifter om utstakning och lägeskontroller kan ni kontakta kart- och mätenheten på e-

post: kartor@nynashamn.se eller telefon 08-520 680 00. 

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

inte göras om det innebär negativa konsekvenser för omgivande mark, 3 kap. 3 § jordabalken. 

Innan byggnadsverket får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap  

4 § PBL, om inte byggnadsnämnden beslutar annat.  

Blankett för slutanmälan finns att hämta på www.nynashamn.se 

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

kulturminnen m.m. (KML). 

Ärendet 

Ansökan om nybyggnad av traktorgarage/ förråd i 1 våning med en byggnads-/bruttoarea om ca 150m². 

Byggnaden avser att utnyttjas som traktorgarage och förråd- vagnslider. Den kommer inte att anslutas till 

vatten- och avloppsanläggning. 

Ytuppgifter 

o Byggnads-/bruttoarea: ca 150 m². 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

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.  

Skriftligt godkännande till förslaget från berörda sakägare har bifogats i ansökan. 

Bedömning enligt plan- och bygglagen 

Förslaget bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 6,§. Bygglov kan 

därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 
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Beslutsunderlag 

1 situationsplan 

1 ritning huvudbyggnad  

Ansökan 

Översiktskarta 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-21 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

Bygglov beviljas för nybyggnad av traktorgarage/ förråd med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 39 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
Sökanden 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 

Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

Kungörelse 

Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 

Hur man överklagar 

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

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

län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 

Nynäshamn. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre 

veckor från den dag ni tog emot beslutet. Kungörelse sker i Post- och inrikes Tidningar för grannar och 

okända sakägare. Överklagandetiden är 4 veckor från kungörelsedatum. 

Upplysning 

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

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

behandla vissa personuppgifter om dig. 

Läs mer om hantering av personuppgifter här: www.nynashamn.se/GDPR 
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Msn § 44/20  Dnr MSN/2019/0991/267B-23 

Nynäshamn 2:1, Estö, Nynäshamn - Ansökan om 
strandskyddsdispens för brygga 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

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

Vattenområdet som upptas av bryggan får tas i anspråk för det avsedda ändamålet (förtöjning av båtar) 

enligt 7 kap. 18 f MB. 

Reservationer och särskilda yttranden 

Daniel Adborn (L) lämnar ett särskilt yttrande som stöd för sitt yrkande. Yrkandet biläggs protokollet som 

Bilaga C.  

 

Donald Löfving (SD) reserverar sig mot beslutet.  

 

Anna Evans (MP) reserverar sig mot beslutet.  

Jäv 

Göran Bergander (S) meddelar jäv och ersätts av Lena Öman (S). 

Avgifter  

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 3, s. 5, fastställd av kommunfullmäktige 2018-

12-12 och faktureras separat.  
 

Strandskyddsdispens   9 100 kronor  

Kort sammanfattning av bakgrund och ansökan  

Den brygga som ansökan om strandskyddsdispens gäller är olovligt byggd och har funnits på platsen i 

omkring 40 år. Bryggan är en av de kvarstående delar som behöver hanteras i det planarbete som pågått 
i snart 20 år. Föreningen som har hand om bryggan har nu ansökt om dispens från strandskyddet.  

 

Bakgrund  
Kommunstyrelsen beslutade 2003-09-17 att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att se 

över gällande planer för vattenområdena mellan Hamnviksström och Nickstavikens inre delar, samt vid 
behov angränsade områden. Syftet var att klarlägga inom vilka områden bryggor och andra anläggningar 

bör tillåtas och eventuellt föreskriva åtgärder för att hävda allemansrätten och motverka en känsla av 
privatisering.  

 

Projektet var omfattande och önskade lösa en mängd olika problem. Under projektets gång har kvarteret 
Doppingen och en gång- och cykelväg brutits ut ur detta projekt och genomförts. Kvar i detta projekt 

återstod gästhamnen i Gröndalsviken, olovliga bryggor vid Vikens by samt deras problem med parkering 
och avfallshantering. I dagsläget har det konstaterats att behovet av att utöka antalet bryggplatser i 

Gröndalsviken inte längre aktuellt. Detta medför att det som återstår i projektet är de olovliga bryggorna 
vid Vikens by samt deras problem med parkering och avfallshantering. I och med att många delar av det 
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ursprungliga projektet brutits ut och lösts har en dialog pågått hos kommunen att avsluta pågående 
planarbete för Nickstavikens bryggor och istället se om några av de kvarstående problemen kan lösas 

ändå utan en ny detaljplan.  

 
Förvaltningen förberedde ett förslag till beslut till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens (MSN) 

sammanträde i december. MSNs arbetsutskott beslutade den 26 november 2019 att återremittera 
ärendet för vidare utredning av nyttjandet av bryggan och området.   

Ärendet  

Ansökan om strandskyddsdispens avser en befintlig brygga (enligt sökande uppförd för 40 år sen).  

Förutsättningar  

Riksintressen, strandskydd  

Strandskydd gäller i enlighet med markering på detaljplanen 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  

- Yrkesfiske, 3 kap. 5 § MB. Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller 
yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 

näringarnas bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall 

skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.  

Planförutsättningar  

Fastigheten ligger inom område med detaljplan S186, inom V betecknat område (vattenområdet får inte 
utfyllas eller överbyggas).  

Remisser  

Förslaget har även remitterats till kommunekologen i syfte med att klargöra ifall utförd åtgärd är en 

förbjuden åtgärd enligt 7 kap. 15 § punkt 4 MB.  
Förslaget har remitterats till planenheten i syfte med att klargöra ifall bryggan är förenlig med gällande 

detaljplan.  

Villkor för strandskyddsdispens 

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

Bryggan får inte användas så att området privatiseras. Åtgärder som kan verka privatiserande och 
avhållande för allmänheten är till exempel skyltar, utplacerade sittgrupper, belysning och stolpar/plank. 

Upplysningar 

Åtgärder som ges strandskyddsdispens får verkställas (påbörjas) tidigast tre veckor efter att beslutet om 
strandskyddsdispens kom in till länsstyrelsen, se nedan, under förutsättning att länsstyrelsen inte beslutar 

om att överpröva strandskyddsdispensen. För verkställighet (påbörjande) gäller även att 
överklagandetiden har gått ut och att beslutet om strandskyddsdispens inte har överklagats (35 § 

förvaltningslagen och 16 kap. 12-14 §§ MB). 
 

Länsstyrelsen kan komma att överpröva beslutet om strandskyddsdispens om det finns skäl att anta att 

det inte finns förutsättningar för dispens, eller att en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse 
för utgången av ärendet (19 kap. 3 b § MB). Besvärstiden löper under tre veckor från det att 
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länsstyrelsen tagit emot beslutet från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. För frågor kontakta 
Länsstyrelsen i Stockholms län. Sökanden upplyses även om att vissa föreningar som enligt sina stadgar 

har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och miljöskyddsintressen, har rätt att överklaga 

beslutet. 
 

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

Åtgärden kan fodra anmälan eller tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. MB. Anmälan eller tillstånd 

ansöks hos länsstyrelsen. 
 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Ordförandes bedömning  

Ansökan strandskyddsdispens avser en befintlig brygga som troligen är uppförd för ca 40 år sedan. 

Ansökt åtgärd ligger inom V betecknat område (vattenområde får inte utfyllas eller överbyggas) inom 
detaljplan S186. Inom aktuellt område råder även strandskydd enligt 7 kap. 13 § MB. 

 
Enligt 2 kap. 6 § MB tredje stycket får ett tillstånd eller en dispens inte ges i strid med en detaljplan eller 

områdesbestämmelser enligt PBL. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller 

bestämmelserna inte motverkas. I och med att bryggan ligger på kommunägd mark borde bryggan anses 
vara för och tillgodose ett allmänt intresse. Ifall kommunen i sin tur arrenderar ut bryggan till en privat 

förening i syfte med att få använda bryggan för båtplatser och att föreningen sköter underhåll av 
bryggan bedöms inte påverka det allmänna användandet av bryggan. Åtgärden bedöms därför kunna 

tillämpas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 c punkt 1 § PBL, dvs. efter det att genomförandetiden 
för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker 

från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget 

gemensamt behov eller ett allmänt intresse.  
 

Ordförande gör även därav bedömningen att för åtgärden kan särskilt skäl för dispens enligt 7 kap. 18 c 
§ punkt 5 MB åberopas, dvs. att åtgärden är av ett angeläget allmänt intresse och att detta inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddat område.  

 
Utifrån strandskyddslagsstiftningens första huvudsyfte bedöms åtgärden stärka det i och med att man 

ökar förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet, därav bedöms detta vara tillgodosett. 
En nekad dispens skulle eventuellt innebära att bryggan behövs tas bort och detta bedöms ha en 

försämrad påverkan på djur- och växtlivets livsvillkor, vilket motverkar mot strandskyddslagsstiftningens 
andra huvudsyfte. I och med bryggans uppbyggnad (lång och smal) samt att djur- och växtlivet redan 

omformats intill den befintliga bryggan under lång tid skulle det ha en negativ påverkan på djur- och 

växtlivet vid en nekad dispens.   
 

I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (7 kap. 25-26 § § MB) bedömer 
ordförande att det enskilda intresset i detta fall är det allmänna intresset. 

 

Åtgärden bedöms uppfylla strandskyddslagsstiftningens båda huvudsyften och särskilda skäl föreligger. 
Dispens kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB, med följande villkor enligt 16 kap. 2 § MB: 

Bryggan får inte användas så att området privatiseras. Åtgärder som kan verka privatiserande och 
avhållande för allmänheten är till exempel skyltar, utplacerade sittgrupper, belysning och stolpar/plank. 

 
Beslutsunderlag  
1 situationsplan 

Ansökan  
Lokaliseringskartor  

Bakgrundsinformation  

Yttrande från Kommunekologen  
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Yttrande från Planenheten  

Foton från platsbesök  

Skrivelse från sökande  

Beslut om återförvisat ärende Au § 289/19  

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 40 

 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden 

Daniel Adborn (L) yrkar att dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken 
(MB) för en brygga. Vattenområdet som upptas av bryggan får tas i anspråk för det avsedda ändamålet 

(förtöjning av båtar) enligt 7 kap. 18 f MB. 

 
Helen Sellström-Edberg (S), Johnny Edholm (S), Lena Öman (S) yrkar bifall till Adborns yrkande.  

 
Hans-Ove Krafft (SN) yrkar bifall till Adborns yrkande.  

 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Anna Evans (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 Arborns yrkande. 
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Skickas till  

Akten 
Sökanden 

Beslutet delges  

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor  

Fastighetsägare MEX 

Kopia för kännedom  

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn  

Hur man överklagar  

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

överklagandet, underteckna och namnförtydliga. Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen i Stockholms 
län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 

Nynäshamn eller digitalt till msn@nynashamn.se. Skrivelsen måste ha inkommit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden senast inom tre veckor från den dag ni tog emot beslutet.  

Upplysning  

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

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



Ordförandes bedömning kring ärendet MSN/2019/0991 
Ansökan strandskyddsdispens avser en befintlig brygga som troligen är uppförd för ca 40 år sedan. 
Ansökt åtgärd ligger inom V betecknat område (vattenområde får inte utfyllas eller överbyggas) inom 
detaljplan S186. Inom aktuellt område råder även strandskydd enligt 7 kap. 13 § MB. 

Enligt 2 kap. 6 § MB tredje stycket får ett tillstånd eller en dispens inte ges i strid med en detaljplan 
eller områdesbestämmelser enligt PBL. Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen eller 
bestämmelserna inte motverkas. I och med att bryggan ligger på kommunägd mark borde bryggan 
anses vara för och tillgodose ett allmänt intresse. Ifall kommunen i sin tur arrenderar ut bryggan till 
en privat förening i syfte med att få använda bryggan för båtplatser och att föreningen sköter 
underhåll av bryggan bedöms inte påverka det allmänna användandet av bryggan. Åtgärden bedöms 
därför kunna tillämpas som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 c punkt 1 § PBL, dvs. efter det att 
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för 
en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden är förenlig med detaljplanens syfte och 
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse.  

Ordförande gör även därav bedömningen att för åtgärden kan särskilt skäl för dispens enligt 7 kap. 
18 c § punkt 5 MB åberopas, dvs. att åtgärden är av ett angeläget allmänt intresse och att detta inte 
kan tillgodoses utanför strandskyddat område.  

Utifrån strandskyddslagsstiftningens första huvudsyfte bedöms åtgärden stärka det i och med att 
man ökar förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet, därav bedöms detta vara 
tillgodosett. En nekad dispens skulle eventuellt innebära att bryggan behövs tas bort och detta 
bedöms ha en försämrad påverkan på djur- och växtlivets livsvillkor, vilket motverkar mot 
strandskyddslagsstiftningens andra huvudsyfte. I och med bryggans uppbyggnad (lång och smal) samt 
att djur- och växtlivet redan omformats intill den befintliga bryggan under lång tid skulle det ha en 
negativ påverkan på djur- och växtlivet vid en nekad dispens.   

I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (7 kap. 25-26 § § MB) 
bedömer ordförande att det enskilda intresset i detta fall är det allmänna intresset. 

Åtgärden bedöms uppfylla strandskyddslagsstiftningens båda huvudsyften och särskilda skäl 
föreligger. Dispens kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB, med följande villkor enligt 
16 kap. 2 § MB: Bryggan får inte användas så att området privatiseras. Åtgärder som kan verka 
privatiserande och avhållande för allmänheten är till exempel skyltar, utplacerade sittgrupper, 
belysning och stolpar/plank. 

Ordförandens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § Miljöbalken (MB) för en brygga. 
Vattenområdet som upptas av bryggan får tas i anspråk för det avsedda ändamålet (förtöjning av 
båtar) enligt 7 kap. 18 f MB. 

Bilaga C
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Msn § 45/20  Dnr MSN/2019/1843/267B-4 

Ansökan om strandskyddsdispens för fastigheten 
Storbygården 1:43  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

inredningsbart loft som ersättningsbyggnad, med en byggnadsarea om ca 98 m².  

 

Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats, Mål nr M 149-13 från 2013-06-13. 

Avgifter 

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

faktureras separat. 

Strandskyddsdispens 11 000 kronor 
Summa avgifter 11 000 kronor 

Villkor för strandskyddsdispens 

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

Större glaspartier mot sjösida ska undvikas. 

Sprängning/spräckning av berg bör undvikas. 

Upplysningar 

Strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden, ansökan om  

bygglov för nybyggnad av ersättningsbyggnad, hanteras i ett annat ärende, se MSN/2019/1780/234. 

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

miljö- och hälsoskyddsförbund. 

 

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

avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 

 

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

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

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

Förkortningar: Miljöbalken (MB), Lagen om kulturminnen m.m. (KML). 

Ärendet 

Ansökan om nybyggnad av fritidshus i en våning med inredningsbart loft och en byggnadsarea om ca 

98m². 

Det nybyggda fritidshuset ersätter det befintliga fritidshuset som ska rivas. Det kommer att placeras på 

samma plats där fritidshuset står idag. 
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Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Fastigheten ligger inom samrådsområde för totalförsvaret. 

Remiss är skickad till Försvarsmakten i bygglovsärendet, MSN/2019/1780/234, med begäran om svar 

senast 7/2-20. 

  

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  

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.  

Bedömning enligt miljöbalken 

Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens tillgång 

till strandområden inte försämras av åtgärden eftersom föreslagen åtgärd är inom tidigare beslutad 

tomtplatsavgränsning, Mål nr M 149-13 från 2013-06-13. Därmed är allemansrätten redan utsläckt. 

Som särskilda skäl har sökanden angivit att: 

Området 

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

 

Förvaltningen bedömer att det angivna skälet kan betraktas som särskilt skäl eftersom dispensen avser 

ett område som, enligt 7 kap. 18c § punkt 1 MB, redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syfte. 

Förvaltningen bedömer att åtgärden inte heller påverkar djur- och växtlivet på ett oacceptabelt sätt 

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

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

Tillstyrkan 

Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 

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

Beslutsunderlag 

1 situationsplan 

 2 ritningar huvudbyggnad 

Ansökan 

Tidigare beslutad tomtplatsavgränsning i Mål nr M 149-13 från 2013-06-13.  

Översiktskartor 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-21 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

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

inredningsbart loft som ersättningsbyggnad, med en byggnadsarea om ca 98 m².  

 

Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats, Mål nr M 149-13 från 2013-06-13. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-02-02, § 41 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Sökanden 

Beslutet delges 

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor  

Kopia för kännedom 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 

Hur man överklagar 

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

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

län, men skickas till Nynäshamns Kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 

Nynäshamn eller digitalt till 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 § 46/20  Dnr MSN/2020/0014/008-3 

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 2020-01-13 – 2020-02-05 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.  

 
_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 
2020-01-13 – 2020-02-05 
 

Ansvarig Ärende Delegation
spunkt 

Titel 

Bygglovsenheten MSN/2020/0244/227 Anmälan-
nybyggnad komplementbyggnad 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/1573/227A 
Ombyggnation carport 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/0139/227 
Nybyggnation 
komplementbyggnad garage 

8.3 Slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0176/233 Bygglov 
ändrad användning - Vandrarhem 
till bostäder 

8.2.19 Beslut om förlängd 
handläggningstis 

Bygglovsenheten MSN/2019/0416/227 Nybyggnad 
av komplementbyggnad (carport) 

8.3 Slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/1616/232 Ansökan om 
bygglov - Elektrikern 3 - industri 
eller lagerbyggnad 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/0893/230 Bygglov - 
Trollsta 8:5 Tidsbegränsat bygglov 
- kontorsbod 

8 Beslut om tidsbegränsat 
bygglov och startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1796/234A Tillbyggnad 
av fritidshus samt fasadändring 

8.2 Beslut om bygglov 

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

8.3 Interimistiskt slutbesked 

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

8.3 Expediering av 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2017/0598/237 
Nybyggnation enbostadshus och 
garage 

8.3 Beslut om slutsbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/0006/243 Årsakt 2019 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 Lägenhetsnummer. 
Flerbostadshus. Ribban 
9. Backluravägen 29C 

Bygglovsenheten MSN/2018/1851/229 Ansökan om 
bygglov - signalkiosk för järnväg 

8.3 Slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/1470/233 Ansökan om 
bygglov - Vaktberget 34 - ändrad 
användning 

8.3 Interimistiskt slutbesked 
för husdel E och F 

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

21.9 Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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Bygglovsenheten MSN/2019/0526/237A Tillbyggnad 
av enbostadshus - takkupa 

8.3 Slutbesked 

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

8.3 Interimistiskt slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/1177/220A Anmälan 
om ej bygglovpliktig åtgärd - Ekeby 
1:43 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0162/227 Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad -  
orangeri 

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0122/236 Rivningslov - 
Fritidshus 

8 Rivningslov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0160/235 
Förhandsbesked nybyggnad - 
Enbostadshus 

 Beslut om förlängd 
handläggningstid 

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

21.9 Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1961/234A Bygglov - 
Inglasat uterum 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

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

8.2.19 Beslut om att förlänga 
handläggningstiden 

Bygglovsenheten MSN/2019/1974/227 Bygglov - 
Nybyggnad komplementbyggnad 

8.2 Bygglov för nybyggnad 
av en 
komplementbyggnad 
samt uppförandet av ett 
trädäck med en pool 

Bygglovsenheten MSN/2019/1656/231A Anmälan 
om ändring av byggnadens 
bärande konstruktion - balkonger 

8.3 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

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

21.9 Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2018/1100/221 Anmälan om 
eventuell olovlig byggnation - Norr 
Enby 5:25 

8.2.17 Beslut om att ärendet 
avskrivs 

Bygglovsenheten MSN/2016/0160/237A Tillbyggnad 
av enbostadshus 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1248/227 Ansökan om 
bygglov nybyggnad 
komplementbyggnad - Hoxla 7:14 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten  21.9 Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1641/237 Rivningslov 
och bygglov för nybyggnad 
enbostadshus 

8.2 Beslut om bygglov 
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Bygglovsenheten MSN/2019/2082/233A Bygglov - 
anläggande - Skylt/ljusanordning 

8 Bygglov och startbesked 
för skyltar 

Bygglovsenheten  8.2 Beslut om bygglov 

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

8.3 Startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1561/226 Anmälan om 
installation av eldstad och rökkanal 

8.3 Slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1861/227 Anmälan - 
Nybyggnad komplementbyggnad 

8.3 Startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1928/227 Bygglov - 
Nybyggnad cykelförråd 

8.2 Bygglov för nybyggnad 
av cykelförråd 

Bygglovsenheten MSN/2019/2004/226 Anmälan - 
Installation av eldstad 

8.3 Slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/2067/227 
Tidsbegränsat bygglov - 
Nybyggnad av förrådsbodar 

8.2 Beslut om tidsbegränsat 
bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2019/0005/260 Årsakt 2019 - 
Yttranden med mera i 
lantmäteriärenden 

12.4 Beslut om att godkänna 
förrättning AB191544 

Bygglovsenheten MSN/2019/2020/236 Anmälan om 
rivning 

8.2.17 Anmälan återtas 

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

21.9 Beslut om föreläggande 
om komplettering 

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

8.3 Beslut om startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1569/237A Bygglov 
utvändig ändring enbostadshus 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked - 
Försvarsmakten delges 

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

21.9 Beslut att förelägga om 
komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2018/1014/227A 
Nybyggnation 
komplementbyggnad 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1855/238 Marklov för 
ny parkering 

8 Beslut om marklov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1925/236 Rivningslov -
rivning av lagerbyggnad 

8 Beslut om rivningslov 
och startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1925/236 Rivningslov -
rivning av lagerbyggnad 

8 Makulerad - se 
MSN/2019/1925/236-10 
Beslut om rivningslov 
och startbesked 
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Bygglovsenheten MSN/2018/0311/237A Ansökan 
om bygglov enbostadshus Överfors 
2:8 

8.3 Beslut om interimistiskt 
slutbesked, tillbyggnad 

Bygglovsenheten MSN/2019/1675/237A Tillbyggnad 
uterum 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

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

8.2 Bygglov för ändrad 
användning 

Bygglovsenheten MSN/2015/0235/267B 
Strandskyddsdispens 

8.2.17 Beslut om att avsluta 
ärendet 

Bygglovsenheten MSN/2019/2085/237 Nybyggnad 
enbostadshus och garage 

8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2019/2022/267B 
Strandskyddsdispens - lada 

21.9 Begäran om 
komplettering 

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

8.2 Beslut om bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2019/2088/233B Bygglov 
nybyggnad- Plank 

8 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1622/235 
Förhandsbesked - Nybyggnad av 
enbostadshus 

21.9 Beslut om komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1554/226 Installation 
av eldstad och rökkanal 

8.3 Beslut om slutbesked, 
eldstad 

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

21.9 Beslut om komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2015/0292/227 Nybyggnad 
av komplementbyggnad 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2020/0109/234A Anmälan - 
Tillbyggnad fritidshus 

8.3 Startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/0186/233 
Ombyggnation Utsikten 

8.3 Interimistiskt slutbesked 

Bygglovsenheten  8.3 Beslut om slutbesked 

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

 Beslut förbud att 
använda hiss 

Bygglovsenheten MSN/2019/0137/229 
Dammskyddsbarriär 

8.2 Beslut om tidsbegränsat 
bygglov 

Bygglovsenheten MSN/2019/2072/229 Bygglov - 
Skärmväggar 

8 Bygglov med 
startbesked  

Bygglovsenheten MSN/2019/2077/234 Rivningslov - 
fritidshus och bygglov - Nybyggnad 
fritidshus 

21.9 Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Bygglovsenheten MSN/2019/1928/227 Bygglov - 
Nybyggnad cykelförråd 

21.9 Föreläggande om 
koplettering 

Bygglovsenheten MSN/2010/0290/237 Nybyggnad 
enbostadshus och garage 

21.15 Slutbevis 
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Bygglovsenheten MSN/2019/1658/226 Eldstad och 
rökkanal 

8.3 Beslut om slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2014/0942/229 Bygg övrigt - 
anmälan om bygglovbefriad 
åtgärd, Attefallshus 

8.3 Delegationsbeslut- 
slutbesked 

Bygglovsenheten MSN/2018/1807/227 Ansökan om 
bygglov kontorsbyggnad Kalvö 
1:25 

8.3 Startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2019/1037/227 
Komplementbyggnad och utvändig 
ändring 

8 Bygglov och startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2011/0194/237A Tillbyggnad 
av enbostadshus 

21.15 Slutbevis 

Bygglovsenheten MSN/2011/0981/221 Nedskräpad 
tomt 

8.2.17 Beslut att avsluta 
ärendet utan fortsatt 
påföljd och ingripande 

Bygglovsenheten MSN/2019/0795/227 Nybyggnad 
av komplementbyggnad 

8.3 Startbesked för 
nybyggnad an 
komplementbyggnad 

Bygglovsenheten MSN/2019/0577/267B 
Strandskyddsdispens 

8.2.17 Beslut om återtagande 
av ärende 

Bygglovsenheten MSN/2019/0667/226 Installation 
av eldstad 

8 Beslut för installation av 
eldstad och rökkanal 

Bygglovsenheten MSN/2018/1998/267B 
Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus 

21.9 Beslut om att avvisa 
ansökan om 
strandskyddsdispens för 
nybyggnad av fritidshus 

Bygglovsenheten MSN/2017/0140/232 Nybyggnad 
av industribyggnad maskinhall 

8.3 Beslut om slutbesked - 
kopia till KA 

Bygglovsenheten MSN/2019/0295/226 Installation 
av eldstad & rökkanal 

8.3 Beslut startbesked för 
installation för eldstad 
och rökkanal. 

Bygglovsenheten MSN/2018/1955/237A Tillbyggnad 
av enbostadshus 

8 Beslut bygglov och 
startbesked i efterhand 

Bygglovsenheten MSN/2019/0404/236 Rivningslov 
för fritidshus 

8 Beslut om rivningslov 
och startbesked för 
fritidshus 

Bygglovsenheten MSN/2018/1844/235 
Förhandsbesked för två stycken 
enbostadshus 

8.2.19 Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Bygglovsenheten MSN/2016/0210/237 Nybyggnad 
av enbostadshus och 
komplementbyggnad 

8.3 Beslut om interimistiskt 
slutbesked för 
nybyggnad av 
enbostadshus och 
komplementbyggnad 
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Bygglovsenheten MSN/2016/0210/237 Nybyggnad 
av enbostadshus och 
komplementbyggnad 

8.4.10 Beslut om ny 
kontrollansvarig 

Bygglovsenheten MSN/2018/1470/233 Ansökan om 
bygglov - Vaktberget 34 - ändrad 
användning 

8.2 Bygglov för ändrad 
användning, etapp 2 

Bygglovsenheten MSN/2017/0793/231 Nybyggnad 
av tvåbostadshus 

8.3 Beslut om slutbesked för 
nybyggnad av 
tvåbostadshus 

Bygglovsenheten MSN/2017/0795/231 Nybyggnad 
av tvåbostadshus 

8.3 Beslut om slutbesked för 
nybyggnad av 
tvåbostadshus 

Bygglovsenheten MSN/2017/0796/231 Nybyggnad 
av tvåbostadshus 

8.3 Beslut om slutbesked för 
nybyggnad av 
tvåbostadshus 

Bygglovsenheten MSN/2017/1034/235 
Förhandsbesked enbostadshus 

8.2.17 Beslut om återtagande - 
sökanden delges 

Bygglovsenheten MSN/2017/0987/237A Anmälan - 
Tillbyggnad av enbostadshus/vind 

8 Bygglov och startbesked 

Bygglovsenheten MSN/2011/0186/237A Tillbyggnad 
av enbostadshus 

8.2 Beslut om lov 

Bygglovsenheten MSN/2009/0416/227A Om- och 
tillbyggnad av 
komplementbyggnad 

8.2 Ej färdigt - Bygglov för 
tillbyggnad av förråd 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0240/292 Hallängen 2 - 
Ösmo simhall 
Byte av dörrpartier 

2.8 Byte av dörrpartier 
Ösmo Simhall 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0227/290 Vaktberget 4 
- Utsiktens förskola 
Hyresgästanpassning - Installation 
datanät 

2.9 Vaktberget 4 - Utsiktens 
förskola 
Delegationsbeslut, 
Hyresgästanpassning - 
Installation av datanät 

Fastighet och 
service 

MSN/2020/0200/290 Vaktberget 4 
- Utsiktens förskola 
Hyresgästanpassning inredning 

2.9 Vaktberget 4 - Utsiktens 
förskola 
Delegationsbeslut - 
Hyresgästanpassning 
inredning 

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

19.1 Adressättning - 
Herrhamra 1:4 

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

19.1 Adressättning - 
Söderängstorp 1:1 

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

19.1 Adressättning - 
Telegrafen 17 och 18 
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Planenheten MSN/2020/0006/243 Årsakt 2020 - 
Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 Adressättning - 
Sunnerby 1:318 

Stadsmiljö MSN/2019/1844/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer JYJ355 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
JYJ355 

Stadsmiljö MSN/2019/1845/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer OFP916 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
OFP916 

Stadsmiljö MSN/2020/0133/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer XRM289 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
XRM289 

Stadsmiljö MSN/2020/0134/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer BMW035 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
BMW035 

Stadsmiljö MSN/2020/0135/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer SGN830 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
SGN830 

Stadsmiljö MSN/2020/0136/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer BGO451 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
BGO451 

Stadsmiljö MSN/2020/0137/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer DHJ040 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
DHJ040 

Stadsmiljö MSN/2020/0138/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer SBC548 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
SBC548 

Stadsmiljö MSN/2020/0139/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer AOR457 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
AOR457 

Stadsmiljö MSN/2020/0140/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer PRC321 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
PRC321 
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Stadsmiljö MSN/2020/0141/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer BGO636 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
BGO636 

Stadsmiljö MSN/2020/0142/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer WLN410 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
WLN410 

Stadsmiljö MSN/2020/0143/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer MWJ306 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
MWJ306 

Stadsmiljö MSN/2020/0144/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer ACB913 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
ACB913 

Stadsmiljö MSN/2020/0145/319 Försäljning 
av fordon med 
registreringsnummer KMX838 

4.2.1 Försäljning av fordon 
med 
registreringsnummer 
KMX838 

Stadsmiljö MSN/2020/0221/517 Schaktning - 
Ösmo Centrum 

7.10 Beslut om schakttillstånd 
med bifogade plan och 
borritningar. 

Stadsmiljö MSN/2020/0186/517 Schaktning / 
TA-Plan - Teknikervägen 17A 

7.10 Tidigarelägga godkänd 
schakt&ta-plan 

Stadsmiljö MSN/2020/0208/517 
Grävning/schaktning i allmän 
platsmark - Transtigen 10 

7.10 Beslut om 
grävning/schaktning i 
allmän platsmark - 
Transtigen 10, med TA-
plan. 

Stadsmiljö MSN/2020/0187/517 Schaktlov / 
TA-Plan - Heimdalsvägen 25 

7.10 Beslut om TA-Plan samt 
schaktning på 
Heimdalsvägen, Start 
28/1. 

Stadsmiljö MSN/2019/1920/517 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrarde 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0186/517 Schaktning / 
TA-Plan - Teknikervägen 17A 

7.10 Beslut om schaktning 
och TA-Plan vid 
Teknikervägen 17A, 
Nynäshamn. Arbete i 
kabelbrunn. 



 

 

PROTOKOLL        Sida 40 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Stadsmiljö MSN/2020/0184/517 Schaktning / 
Ta-Plan Oljehamnsvägen 

7.10 Beslut om Schaktning 
samt TA-Plan för 
Oljehamnsvägen 2. 

Stadsmiljö MSN/2019/1821/517 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrarde 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0110/517 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade 
- förlängning 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0094/517 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0102/517 
Parkeringstillstånd rörelsehindrade 
- förlängning 

7.5 Parkeringstillstånd 

Stadsmiljö MSN/2020/0181/517 Schaktning i 
allmän platsmark samt TA-Plan - 
Krokvägen 

7.10 Beslut om schaktning i 
allmän platsmark samt 
TA-plan. Krokvägen 
vattenläcka 

Stadsmiljö MSN/2020/0163/517 
Grävning/schaktning i allmän 
platsmark - Otterstavägen, Hoxla 
2:3 & 11:1 

7.10 Beslut om tillstånd för 
grävning/schaktning i 
allmän platsmark - 
Otterstavägen, Hoxla 2:3 
& 11:1 

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

21.9 Beslut om tillstånd för 
grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
Telegrafgatan från 
korsning 
Industrivägen/Vaktberge
t 27, med TA-plan. 

Stadsmiljö MSN/2020/0171/517 Schaktning i 
allmän platsmark - Höjdgatan 

21.9 Beslut om schaktning i 
allmän platsmark - 
Grävtillstånd till 
Höjdgatan vattenläcka. 

Stadsmiljö MSN/2020/0165/517 
Grävning/Schaktning i allmän 
platsmark - Seglargränd, 
Nynäshamn 

7.10 Beslut om tillstånd för 
grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 
Seglargränd, 
Nynäshamn, med TA-
plan 

Stadsmiljö MSN/2020/0159/517 
Grävning/Schaktning i allmän 
platsmark - Idunvägen 25, 
Nynäshamn 

7.10 Beslut om grävtillstånd 
på allmän platsmark - 
Idunvägen 25, 
Nynäshamn, med 
godkänd TA-plan. 
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Stadsmiljö MSN/2020/0158/517 
Grävning/Schaktning i allmän 
platsmark - Hammarhagsvägen, 
Nynäshamn 

7.10 Beslut om 
grävningstillstånd på 
Hammarhagsvägen, 
Nynäshamn, med 
godkänd TA-plan. 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0226/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Långholm 1:11 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0224/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Oxnö 8:2 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0220/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Storskraken 15 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0241/344 Renovering 
avloppsledningar Nynäshamn 

2.8 Delegationsbeslut - 
Renovering 
avloppsledningar 
Nynäshamn 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0239/351 Lamellen 1 - 
Nynäshamns reningsverk 
Utbyte av membran och skorsten i 
gashanteringen 

2.8 Lamellen 1 - 
Nynäshamns reningsverk 
Delegationsbeslut - 
Utbyte av membran och 
skorsten i 
gashanteringen 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0193/344 Anläggande 
av dagvattenledning i 
Industrivägen norra 

2.9 Delegationsbeslut - 
Anläggande av 
dagvattenledning i 
Industrivägen norra 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0149/351 Lamellen 1 - 
Nynäshamns reningsverk 
Investering - Uppgradering IT-
system 

2.9 Lamellen 1 - 
Nynäshamns reningsverk 
Delegationsbeslut - 
Investering - 
Uppgradering IT-system 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0211/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Sittesta 2:9 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0151/352 Vansta 5:2 - 
Ösmo tryckstegringsstation 
Investering - Mätutrustning 

2.9 Vansta 5:2 - Ösmo 
tryckstegringsstation 
Delegationsbeslut - 
Investering - 
Mätutrustning 



 

 

PROTOKOLL        Sida 42 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0150/352 P101 - 
Pumpstation Hammarhagen 
Reinvestering - Utbyte av 
styrsystem 

2.8 P101 - Pumpstation 
Hammarhagen 
Delegationsbeslut - 
Reinvestering - Utbyte 
av styrsystem 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0156/349 
Servisanslutningar 2020 

2.9 Delegationsbeslut - 
Servisanslutningar 2020 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0153/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Hästnäs 8:35 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0152/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Nynäshamn 
2:143 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och 
avlopp 

MSN/2020/0129/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Berghem 3:4 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 43 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 47/20  Dnr MSN/2020/0007/008-3 
 

Meddelanderapport  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  

Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag  

Meddelanderapport 2020-01-11 - 2020-02-05 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

 

___________ 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Skickas till 

Akten 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 44 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 48/20  

Rapporter från politiker  
Ledamöterna ges tillfälle att rapportera om kurser, studiebesök eller liknande. 

 

_______________ 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 45 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 49/20  

Rapport från förvaltningschefen  
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt.  

 

Donald Löfving (SD) ställer en fråga angående om det har inkommit en förfrågan om att bygga en moské 
i Nynäshamn. Alf Olsson, förvaltningschef och Daniel Adborn, ordförande, svarar att de inte har vetskap 

om någon sådan ansökan.  
 

_______________ 
 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 46 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-02-18 
 

     
        

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 50/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen  
 

Inget noterat.  
 

____________ 
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