
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 
 2020-01-21   
 

      
     

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2020-01-21 
Anslaget sätts upp: 2020-01-22  Anslaget tas ned: 2020-02-11 

Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Elin Fernström   

Plats och tid 
Sammanträdeslokal Landsort, 2020-01-21 kl. 13.00 – 16.45 

Ajournering 14.40-15.00, 15.10-15.20 

Beslutande 

Daniel Adborn (L)   
Bodil Toll (M), (M)   

Åke Jonsson (M)   
Patrik Appelkvist Larsson (C)   

David Öberg (KD)   
Göran Bergander (S)   

Anki Lindeberg (S)   

Johnny Edholm (S)   
Anna Evans (MP)   

Hans-Ove Krafft (SN)   
Donald Löfving (SD)     

Icke tjänstgörande ersättare 

Anna Eklund (L), Peter Wennerberg (C), Britt-Marie Jakobsson (PPiN), Helene Sellström Edberg (S), Lena 

Öman (S), Per Ranch (SN), Carl Marcus (SD) 

Paragrafer 

§§ 1-29 

Justeringens plats och tid 

Sammanträdeslokal Landsort, 2020-01-21 kl. 16.50 

Underskrifter 

 
 

  
Daniel Adborn   Göran Bergander 

Ordförande  Justerare 
 

 

 
 

Elin Fernström 
Sekreterare   



 

 

PROTOKOLL        Sida 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare 
Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef, §§ 1-12 

Claes Kilström, fastighetschef, §§ 1-12 

Marie Stålbom Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov, §§ 1-28 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, §§ 1-12 

Marie Ekenstierna, controller kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-21 
Anneli Hallberg, administratör, §§ 1-5 

Maria Landin, planchef, §§ 20-21 
Sanna Jonsson, planarkitekt/kommunantikvarie, §§ 20-21 

Marcus Svinhufvud, ordförande barn- och utbildningsnämnden, §§ 1-9 

Patrik Isestad, oppositionsråd, §§ 1-21 
Maria Gard Günster, ordförande kultur- och fritidsnämnden, §§ 1-20 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

 Ärende 

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 1 Fastställande av dagordning 

§ 2 Övriga frågor och medskick 

§ 3 Rapport från avdelningscheferna 

§ 4 Årsbokslut 2019 

§ 5 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020 

§ 6 
Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag om att utöka antalet p-platser vid 

Segersängs station 

§ 7 Arrendeavtal Nynäshamns tennisklubb 

§ 8 Ställningstagande, skadeståndsanspråk för bil som skadats vid parkarbete 

§ 9 Förstudierapport, Leveransgruppen 

§ 10 
Sunnerbyskolan investering, ombyggnation till förskola i del av skolan samt 

verksamhetsanpassning i del av Sunnerbyskolan 

§ 11 Återremitterat ärende-Investering dagvattenåtgärd Muskan 

§ 12 Planuppdrag Hallängen 7 mfl 

§ 13 Planuppdrag del av Nynäshamn 2:154, Hacktorp 

§ 14 Godkännande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl 

§ 15 Avslut av detaljplan Oxnö 8:1 

§ 16 Avslut av detaljplan för del av Marsta 5:1 

§ 17 Avslut av detaljplan del av Yxlö 1:35 

§ 18 Avslut av planprogram Estö IP 

§ 19 Avslut av planprogram Estö IP 

§ 20 Svar på väckt ärende angående deponi Torp 14:1, Sorunda 

§ 21 Information om ändring av detaljplan S1 

§ 22 
Storbygården 1:31, Storbygården 3, Nynäshamn – Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
förråd till befintlig verksamhet 

§ 23 
Hoxla 11:1, Spångbro torg, Sorunda – Ansökan om strandskyddsdispens och bygglov för 

nybyggnad av cykelställ med tak 

§ 24 Delegationsrapport 

§ 25 Meddelanderapport 

§ 26 Rapporter från politiker 

§ 27 Rapport från förvaltningschefen 

§ 28 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 

§ 29 Information om kommunal e-post 
 

Paragraferna behandlades i ordning:            
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 1/20 

Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställs.  

 
____________ 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Msn § 2/20  

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

 
Johnny Edholm (S) ställer en fråga angående svårigheter att läsa arbetsutskottets förslag till beslut i 

samband med påläsning av handlingar till nämnden. Daniel Adborn, ordförande, svarar och tar med sig 
synpunkten.  

 
Johnny Edholm (S) ställer en fråga angående gång- och cykelvägen från Vårdkasen ner till 

Vaktbergsvägen som kan vara en trafikfara och önskar att förvaltningen ser över korsningen. Jesper 

Skoglund, stadsmiljöchef, tar med sig frågan och återrapporterar i nämnden.   
 

Donald Löfving (SD) ställer en fråga angående det väckta ärendet om att förvaltningen ska redogöra för 
kostnaden för skadegörelse och när det kommer att besvaras. Alf Olsson, förvaltningschef och Marie 

Ekenstierna, controller, besvarar frågan. Redogörelsen kommer finnas med i samband med Årsbokslut 

2019 samt besvaras separat den 18 februari 2020.  
 

Carl Marcus (SD) undrar hur det ser ut med laddstolpar för elbilar i Nynäshamns kommun och hur planen 
ser ut för framtiden. Alf Olsson, förvaltningschef och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef svarar på frågan. 

Det finns ingen fastslagen plan men vid samtliga nybyggnationer tas detta med i planeringen. Göran 

Bergander (S) önskar vidare att förvaltningen redovisar närmare före sommaren för olika alternativ för 
exempelvis betalning och utbyggnad. 

 
______________ 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Msn § 3/20  

Rapport från avdelningscheferna  
Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef; Claes Kilström, fastighetschef och Jesper Skoglund, 

stadsmiljöchef, rapporterar bland annat om investeringar över 1 miljon kronor.  
 

Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef, berättar bland annat om avdelningens reflektioner gällande 
framtida investeringsmedel som tilldelas VA-avdelningen i Mål och budget.  

 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, berättar bland annat om arbetet med toaletten vid Nynäshamns station 

samt Gatubeläggning i Nynäshamn. 

 
Claes Kilström, fastighetschef, berättar bland annat om Skolhuslyftet Gröndalsskolan samt att ett ärende 

angående Ombyggnationer av Sunnerbyskolan kommer att behandlas senare under sammanträdet.   
 

Presentationerna skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.  

 
_____________ 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 4/20          Dnr MSN/2018/0501/040 

Årsbokslut 2019 
Alf Olsson, förvaltningschef och Marie Ekenstierna, controller informerar muntligt om arbetet. 

 

Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.  
 

_______________ 
 

 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 5/20  Dnr MSN/2019/0669/040-11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 
2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och internkontrollplan 2020. 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till verksamhetsplan och fördelning av 
nämndbidrag för 2020. I verksamhetsplanen framgår nämndens mål och inriktning under 2020. 

Kommunfullmäktige har tilldelat nämnden totalt 58,55 miljoner kronor i kommunbidrag. I 

verksamhetsplanen ingår även internkontrollplanen.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020 med bilagor 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-14 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens förslag till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan 2020. 

Föredragande 

Alf Olsson, förvaltningschef; Marie Ekenstierna, controller och Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, redovisar 
muntligt.  

 
Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.  

Yrkanden 

Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), Åke Jonsson (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David Öberg (KD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägget att även internkontrollplanen antas i beslutet. 

 
Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag 

med Adborns, Tolls, Jonssons, Appelkvist Larssons och Öbergs tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 

mot förvaltningens förslag med Adborns, Tolls, Jonssons, Appelkvist Larssons och Öbergs tilläggsyrkande.  

Proposition 

Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Adborns, Tolls, Jonssons, 

Appelkvist Larssons och Öbergs tilläggsyrkande och finner bifall för förvaltningens förslag med Adborns, 

Tolls, Jonssons, Appelkvist Larssons och Öbergs tilläggsyrkande. 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Skickas till 

Akten 

Förvaltningschefen 

Avdelningschef för plan, stab och bygglov 
Fastighetschefen 

Stadsmiljöchefen 
VA- och renhållningschefen 

Controllern 
Kommunstyrelsen 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 6/20  Dnr MSN/2019/0384/008-6 

Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag om att 
utöka antalet p-platser vid Segersängs station  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

  
1. avslå medborgarförslaget 

2. överlämna beslut och tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som underlag i 
kommunstyrelseförvaltningens utredning om att effektivisera befintlig infartsparkering vid 

Segersängs station.  

Sammanfattning 

Den 14 februari 2019 beslutade kommunfullmäktige, § 20, att delegera beslutanderätten om 

medborgarförslag om 8 nya parkeringsplatser vid Segersängs pendeltågsstation till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. I medborgarförslaget föreslås att återvinningstationen flyttas, 

parkeringsplatser för rörelsehindrad tas bort samt att skyltning justeras.  

 
Kommunen är medveten om problematiken med att hitta parkeringsplatser i anslutning till stationen i 

Segersäng. Det är en viktig fråga att arbeta vidare med. De föreslagna åtgärderna i medborgarförslaget 
är dock inte möjliga då inte är förenliga med kommunens gällande tillgänglighetsplan samt trafikreglerna.  

 

Ärendet återremitterades i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-09-03, § 194. 
Arbetsutskottet önskade att förvaltningen skulle göra ytterligare utredningar om vilka lösningar som finns 

för att skapa fler parkeringsplatser, exempelvis genom att flytta återvinningsstationen. Kommunstyrelsens 
mark- och exploateringsenhet finner ingen självklar plats att erbjuda FTI och vidare arbete med att hitta 

mark kräver ett att enheten får ett uppdrag från kommunstyrelsen att fortsätta arbetet.  
 

Kommunstyrelsen fattade 12 december 2019, § 359, beslut om att överlämna till miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden att fatta beslut om att anlägga en grusad parkering vid Segersängs station 
samt att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att arbeta med att effektivisera befintlig parkering.  

 
Förvaltningen gör därför bedömningen att medborgarförslaget ska avslås men att beslut och 

tjänsteutlåtande ska överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen som underlag i deras utredning.  

Beslutsunderlag 

Yttrande gällande medborgarförslag om 8 perkeringsplatser vid Segerängs pendeltågsstation 

Medborgarförslag - Utöka antalet p-platser vid Segersäng station med 8 platser 
Tjänsteutlåtande, 2019-12-17 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
1. avslå medborgarförslaget 

2. överlämna beslut och tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som underlag i 
kommunstyrelseförvaltningens utredning om att effektivisera befintlig infartsparkering vid 

Segersängs station.  

 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 7 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), Åke Jonsson (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David Öberg (KD) 
yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 

Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 

 
________________ 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Skickas till 

Akten 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen, mark- och exploateringsenheten 

Stadsmiljöavdelningen 

Förslagsställaren 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 12 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 7/20  Dnr MSN/2018/1882/260-8 

Arrendeavtal Nynäshamns tennisklubb 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar 

 
1. att godkänna arrendeavtalet med Nynäshamns Tennisklubb  

2. att om punkt 1 godkänns bemyndiga förvaltningschefen att underteckna avtalet.  

Sammanfattning 

Nynäshamns tennisklubb bildades 1932. Vid 50-årsjubileet 1982 påbörjades byggnationen av tennishallen 

vid Kvarnängen idrottsplats. Nynäshamns Tennisklubb är kommunens enda förening med ungdomstennis 
på programmet. I föreningen finns utbildade tränare som tar hand om föreningens 101 ungdomar i 

åldern 7-20 år. Föreningen deltar också med arrangemang i kommunens lovprogram som erbjuds 
kommunens ungdomar under skolloven. Föreningen erbjuder även verksamhet för ungdomar med 

speciella behov. 

 
Föreningen planerar nu att utöka verksamheten med fler racketsporter och med det även bygga ut 

befintlig rackethall. För att möjliggöra egen finansiering av utbyggnaden krävs både ett nytt arrendeavtal 
men också ett avtal med en längre arrendetid än normalt. 

Beslutsunderlag 

Anläggningsarrendeavtal 
Karta över arrendeområdet 

Tjänsteutlåtande, daterat 2019-12-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar 

 
1. att godkänna arrendeavtalet med Nynäshamns Tennisklubb  

2. att om punkt 1 godkänns bemyndiga förvaltningschefen att underteckna avtalet.  

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 6 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

_____________ 

 

Skickas till 

Akten 
Fastighetsavdelningen 

Förvaltningschefen 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 8/20  Dnr MSN/2019/0465/009-5 

Ställningstagande, skadeståndsanspråk för bil som 
skadats vid parkarbete 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkan på ersättning. 

 
Sammanfattning  
En personbil som körde längs Idunvägen skadades av ett fallande träd när Stadsmiljöavdelningen 

genomförde trädfällning. Kommunens försäkringsbolag bedömer det som rimligt att ersätta bilägaren och 
dennes försäkringsbolag för självrisk. 

Beslutsunderlag 

Skadeståndsanspråk Trädskada  

Skadeståndsanspråk Trädskada  

Tjänsteutlåtande, 2019-12-03 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkan på ersättning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 8 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
______________ 

 
 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Controller 
Stadsmiljöchefen 

Skadelidande 
Skadelidandes försäkringsbolag 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 9/20  Dnr MSN/2018/0976/000-9 

Förstudierapport, Leveransgruppen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förstudiens rekommendationer under förutsättning att 

socialnämnden gör detsamma. 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen har lämnat in en behovsanalys avseende ett lokalbyte för Leveransgruppen. 

Förstudien rekommenderar att verksamheten omlokaliseras till fastigheten Svarven 8 i Rappsta 
industriområde. 

Beslutsunderlag 

Förstudie, Leveransgruppen 

Tjänsteutlåtande, 2019-11-29 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller förstudiens rekommendationer under förutsättning att 
socialnämnden gör detsamma. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 10 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

_____________ 
 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Fastighetsförvaltare 
Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 

 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 10/20  Dnr MSN/2019/0107/291-24 

Sunnerbyskolan investering, ombyggnation till förskola i 
del av skolan samt verksamhetsanpassning i del av 
Sunnerbyskolan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 

Ärendet återremitteras i enlighet med Kraffts återremissyrkande, bilaga B.  

Reservationer och särskilda yttranden 

Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), Åke Jonsson (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David Öberg (KD) 
reserverar sig beslutet.  

 

Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) inkommer med ett särskilt yttrande. 
Yttrandet biläggs protokollet som Bilaga C.  

Sammanfattning 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden fick i april 2019 i uppdrag att bygga om Sunnerbyskolan till 

förskola, matsal och göra verksamhetsanpassningar för att Sunnerbys förskola ska kunna tömmas. 

Projekteringen av förskolan och intilliggande skoldel är klar och kostnaden enligt kalkyl uppskattas till 
76,7 miljoner kronor. Den befintliga investeringen på 49 miljoner kronor behöver ytterligare 40,2 miljoner 

kronor för att förskolan och skolan ska kunna byggas om. 

Beslutsunderlag 

Ritningar 

Sunnerbyskolan - Jämförelse kalkyl 2018-12-12 och 2019-10-28 
Investeringskalkyl inför beslut Sunnerbyskolan-förskola 

Betalplan 
Tjänsteutlåtande, 2019-12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
1. Ianspråkta 40,2 miljoner kr ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering 

Sunnerbyskolan, för att bygga om delar av Sunnerbyskolan till förskola samt verksamhetsanpassa 
delar av skolan.  

2. söka igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen enligt gällande reglemente för 

ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 16 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 11 

 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkande 

Daniel Adborn (L), Bodil Toll (M), Åke Jonsson (M), Patrik Appelkvist Larsson (C) och David Öberg (KD) 
yrkar att ärendet återremitteras. Yrkandet biläggs protokollet som Bilaga A.  

 

Hans-Ove Krafft (SN) yrkar att ärendet återremitteras. Yrkandet biläggs protokollet som Bilaga B.  
 

Ajournering begärd.  
 

Göran Bergander (S), Anki Lindeberg (S) och Johnny Edholm (S) yrkar bifall till Kraffts återremissyrkande.  
 

Anna Evans (MP) yrkar bifall till Kraffts återremissyrkande.  

 
Donald Löfving (SD) yrkar bifall till Kraffts återremissyrkande.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag 

mot att ärendet återremitteras.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Adborns, Tolls, Jonssons, 
Appelkvist Larssons och Öbergs återremissyrkande mot Kraffts återremissyrkande. 

Proposition 

Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot att ärendet återremitteras och finner bifall för att 

ärendet återremitteras.  

 
Ordförande (L) ställer Adborns, Tolls, Jonssons, Appelkvist Larssons och Öbergs återremissyrkande mot 

Kraffts återremissyrkande och finner bifall för Kraffts återremissyrkande.  
 

 
_____________ 

 

 
 

 
 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunstyrelsen 
Controller 

Projektansvarig 



 

 

PROTOKOLL        Sida 17 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 
Msn § 11/20  Dnr MSN/2017/1244/349-31 

Återremitterat ärende-Investering dagvattenåtgärd 
Muskan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
1. att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet 

dagvattenåtgärd Muskan.  
2. att finansiering sker genom att ta i anspråk 5 miljoner kronor ur den investeringsram om 85 

miljoner kronor som är avsatta i budget för år 2020-2023 för Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Vatten och avlopp för upprustning av ledningsnätet.  
3. anse återremitterat ärende § 327/18 besvarat. 

Sammanfattning 

VA-avdelningen avser att rena dagvattnet från större delen av Ösmo samhälle. I december 2018 

återremitterades ett inriktningsbeslut om dagvattenåtgärd i Muskan, § 327/18, av miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden som ville ha åtgärder, kostnader och tidplan för projektet förtydligade. Detta 
ärende avser att svara på återremissen och vara ett investeringsbeslut för dagvattenåtgärden för 

Muskan.  
 

Flera lösningar har undersökts för att rena dagvattnet från Ösmo. Den slutliga lösningen blir att  förlänga 

dagvattenledningen som idag mynnar i sjön Muskan till en invallad vik som kommer att fungera som en 
dagvattendamm och därmed rena dagvattnet innan det når den egentliga sjön Muskan. Den invallade 

viken användes förut som fångdamm för Ösmo avloppsreningsverk. Reningsverket är numera nerlagt och 
en huvudpumpstation finns på platsen. Mellan den invallade viken och sjön Muskan finns en filtervall. 

Dagvattendammen är tänkt att rena dagvattnet främst genom sedimentation. Dagvattnet från Ösmo 
samhälle renas i dagsläget inte så projektet medför en förbättrad vattenkvalitet i sjön. 

 

Dagvattenledningen med dimension 800 mm kommer att förlängas cirka 400 m längs vägen till 
reningsverket och uppskattad kostnad är 5 miljoner kronor. LOVA-bidrag från Länsstyrelsen är sökt för 

projektet och svar på ansökan kommer i slutet av februari 2020. Projektet avses att genomföras från vår 
till höst 2020.   

 

Projektet medför att strandkanten där dagvattenledningen mynnar idag frigörs för en framtida badplats.   

Beslutsunderlag 

Drifts- och investeringskalkyl Dagvatten Muskan. 
MSN 2018-12-06, § 327 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-17 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

1. att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet 
dagvattenåtgärd Muskan.  

2. att finansiering sker genom att ta i anspråk 5 miljoner kronor ur den investeringsram om 85 

miljoner kronor som är avsatta i budget för år 2020-2023 för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Vatten och avlopp för upprustning av ledningsnätet.  

3. anse återremitterat ärende § 327/18 besvarat. 



 

 

PROTOKOLL        Sida 18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 12 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
_____________ 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Skickas till 

Akten 
Controller 

Projektledare 

VA- och renhållningschefen 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 12/20  Dnr MSN/2019/2025/214-1 

Planuppdrag Hallängen 7 mfl 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att pröva detaljplaneläggning av Hallängen 7 m.fl. enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-24 §116 att lämna positivt planbesked till 
fastighetsägaren för Hallängen 7. Fastighetsägaren önskar att förtäta såväl Hallängen 7 som del av 

Vansta 5:50 med flerbostadshus samt möjliggöra för verksamheter i bottenvåningen. Fastigheten Vansta 
5:50 ägs av Nynäshamns kommun. Förslaget innebär även att del av Vansta 5:2 planläggs som allmän 

plats. Fastigheten Vansta 5:2 ägs av Nynäshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

Översiktskarta_Hallängen 7 mfl. 

Planområdesgräns_Hallängen 7 mfl 
Start-PM Hallängen 7 mfl 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att pröva detaljplaneläggning av Hallängen 7 m.fl. enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900). 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 13 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

______________ 
 

 

 

Skickas till 

Akten 
Sökanden 

Handläggaren 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 20 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 13/20  Dnr MSN/2019/2026/214-1 

Planuppdrag del av Nynäshamn 2:154, Hacktorp 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 

uppdrag att pröva detaljplaneläggning av Nynäshamn 2:154, Hacktorp enligt 4 kap. 2 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Sammanfattning 

Nynäshamns kommun har varit ute med en markanvisningstävling för Hacktorp seniorboende hösten 
2019. Efter utvärdering av inkomna anbud har man nu hittat en byggherre för projektet. Syftet med 

planen är att möjliggöra för seniorboende på del av fastigheten Nynäshamn 2:154. Fastigheten 
Nynäshamn 2:154 ägs av kommunen. 

Beslutsunderlag 

Översiktskarta_Hacktorp 
Planområdesgräns del av Nynäshamn 2.154 Hacktorp 

Start-PM Hacktorp 
Tjänsteutlåtande, 2019-12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att pröva detaljplaneläggning av Nynäshamn 2:154, Hacktorp enligt 4 kap. 2 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 14 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
______________ 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Sökanden 
Handläggaren 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 21 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 14/20  Dnr MSN/2015/0738/214-142 

Godkännande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Granskningsutlåtandet godkänns 
2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för beslut enligt 

5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

Sammanfattning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 100 bostäder intill Nynäsgårds station. 

Detta skapar förutsättning för att utveckla Nynäshamns tätort i en hållbar riktning med 
bostadsbebyggelse i kollektivtrafiknära läge samtidigt som hela området kring Nynäsgårds station 

utvecklas till en attraktiv entrépunkt till Nynäshamn. 
 

Granskning av planförslaget har ägt rum 22 oktober 2019 – 12 november 2019. Synpunkter från 

granskningen har sammanställts i ett granskningsutlåtande och antagandehandlingar har upprättats. 

Beslutsunderlag 

Dp Kullsta_plankarta_191212 

Dp_Kullsta_planbeskr_191212 
Granskningsutlåtande 2019-12-16 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-16 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

1. Granskningsutlåtandet godkänns 
2. Detaljplanen för Kullsta 2 m.fl godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för beslut enligt 

5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 15 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
Yrkanden 

Johnny Edholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  
 

_____________ 

 

Skickas till 

Akten  
Sökanden 

Kommunstyrelsen 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 15/20  Dnr MSN/2006/1443/214-11 

Avslut av detaljplan Oxnö 8:1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planarbetet för Oxnö 8:1. 

Sammanfattning 

Förfrågan om att planlägga fastigheten Oxnö 8:1 har inkommit till kommunen vid flera tillfällen, första 

gången 1996 och senast 2006. Fastigheten har bytt ägare ett antal gånger. I samband med att 

kommunen utarbetade sin VA-plan beslutades att Oxnö skulle kopplas på kommunalt VA. Då 
planläggning av Oxnö 8:1 förväntas ske inom ramen för kommunens VA-plan önskar förvaltningen 

formellt avsluta pågående planläggning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2019-11-29 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planarbetet för Oxnö 8:1. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 17 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 
 

________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 16/20  Dnr MSN/2007/1031/214-44 

Avslut av detaljplan för del av Marsta 5:1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta detaljplanearbetet för del av Marsta 5:1. 

Sammanfattning 

I augusti 2009 inkom begäran om planläggning av del av Marsta 5:1. Fastighetsägaren planerade att 

uppföra cirka 200 nya bostäder inom fastigheten. Förvaltningen konstaterade efter samrådet, på grund 

av inkomna yttranden, att exploateringens lokalisering behövde justeras för att fortsatt prövning av 
detaljplan för Marsta 5:1 skulle kunna ske. En miljökonsekvensbeskrivning måste göras och den skulle 

omfatta ett stort antal utredningar. Fastighetsägaren meddelade den 26 april 2011 till länsstyrelsen att de 
inte önskade att förundersökningen skulle göras. Då fastighetsägaren avböjt att gå vidare med den 

arkeologiska förundersökningen så saknas förutsättningar att gå vidare med planarbetet. Förvaltningen 
önskar därför formellt avsluta detsamma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2019-11-29 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta detaljplanearbetet för del av Marsta 5:1. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 19 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 
___________ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Skickas till 

Akten 
Koordinaten Mark AB 

Ikast Miljö och Mark AB 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 24 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 17/20  Dnr MSN/2007/0769/214-11 

Avslut av detaljplan del av Yxlö 1:35 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planarbetet för del av Yxlö 1:35. 

Sammanfattning 

År 2007 inkom fastighetsägaren till Yxlö 1:35 med en förfrågan om att få stycka åtta stycken tomter.  

Kommunstyrelsen gav, 2009-08-19, förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett planprogram för del av Yxlö 

1:35. Plankostnadsavtal tecknades med fastighetsägaren 2010. Med några inledande möten påbörjades 
planprocessen med att utreda hur VA-situationen skulle lösas. Enligt Södertörns Miljö- och hälsoskydds-

förbund var det tveksamt om VA-situationen skulle gå att lösa på godtagbart sätt. Planarbetet 
avstannade därför. Förvaltningen konstaterar att planarbetet avstannade på grund av att VA-situationen 

inte kunde lösas. Förvaltningen önskar därmed formellt avsluta planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-17 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planarbetet för del av Yxlö 1:35. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 18 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
______________ 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Skickas till 

Akten 

Sökanden 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 25 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 18/20  Dnr MSN/2001/0546/214-2 

Avslut av planprogram Estö IP 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planprogram för Estö IP. 

Sammanfattning 

Planläggning av området Estö IP har påbörjats och avbrutits vid ett flertal tillfällen; 1991, 2001 0ch 2007.  

I och med att kommunen deltog i arkitekttävlingen Europan 11 och det vinnande bidraget pekade ut Estö 

IP som område för allaktivitetspark finns inte längre förutsättningarna för planläggning och förvaltningen 
önskar att formellt avsluta detsamma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-11 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planprogram för Estö IP. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 20 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
 

____________ 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Skickas till 

Akten 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 19/20  Dnr MSN/2007/1430/214-4 

Avslut av planprogram Estö IP 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planprogram för Estö IP. 

Sammanfattning 

Planläggning av området Estö IP har påbörjats och avbrutits vid ett flertal tillfällen; 1991, 2001 0ch 2007.  

I och med att kommunen deltog i arkitekttävlingen Europan 11 och det vinnande bidraget pekade ut Estö 

IP som område för allaktivitetspark finns inte längre förutsättningarna för planläggning och förvaltningen 
önskar att formellt avsluta detsamma. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-11 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planprogram för Estö IP. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 21 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

 
 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 20/20  Dnr MSN/2019/2042/008-2 

Svar på väckt ärende angående deponi Torp 14:1, 
Sorunda 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar förvaltningens svar på väckt ärende kring deponi på 

fastigheten Torp 14:1, Sorunda 

Sammanfattning 

På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2019-12-03, MSN § 341, väckte Sorundanet 
Nynäshamns kommunparti ett ärende angående deponi på fastigheten Torp 14:1. En skrivelse lämnades 

till förvaltningen med ett antal frågor angående den planerade deponin. Frågor av denna art handläggs i 

första hand av kommunstyrelsen som inhämtar synpunkter från övriga nämnder. Förvaltningen 
förutsätter att kommunstyrelseförvaltningen kommer att bevaka denna fråga framgent. 

Beslutsunderlag 

Beslut - Ks au § 263 2019-12-19 - Yttrande samrådsunderlag inför ansökan inert deponi Torp 14.1 
Kommunens yttrande_bilaga 1.docx 

Tjänsteutlåtande, 2020-01-14 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden noterar förvaltningens svar på väckt ärende kring deponi på 

fastigheten Torp 14:1, Sorunda 
 

__________ 
 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 

Sorundanet Nynäshamns kommunparti 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 28 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 21/20  Dnr MSN/2017/0450/214 

Information om ändring av detaljplan S1 
Sanna Jonsson, planarkitekt/kommunantikvarie, redogör för ärendet muntligt.  

 

Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.  
 

______________ 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 29 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 22/20  Dnr MSN/2019/1577/227-13 

Storbygården 1:31, Storbygården 3, Nynäshamn – 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förråd till befintlig 
verksamhet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av förråd till befintlig verksamhet med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Observera att 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. 

 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs, med följande tillägg: 

a. Brandsäkert avstånd till annan byggnad, kontrolleras mot BBR 5:611 

2. Lägeskontroll krävs i detta ärende. 

3. Byggnaden får tas i bruk innan byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. Förutsatt att 

begäran om slutbesked är inskickad till byggnadsnämnden. 

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

a. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov och startbesked.  

b. 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 2019-10-28 och beslut om förlängd handläggningstid fattades 2019-12-10 enligt 9 kap. 27 § PBL och 

beslut om bygglov fattades 2020-01-21, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handläggningen har 

hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § PBL. 

Föreskrifter 

Fasader med trä avfärgas i faluröd-kulör lik befintlig byggnad, tak beläggs med takpapp likt befintlig 

byggnad. 

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. 
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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. 

Tillstånd för åtgärden krävs från fastighetsägaren. 

Byggnaden får tas i bruk enligt 10 kap. 4 § PBL innan slutbesked utfärdas enligt 10 kap. 34 § PBL. 

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

Ärendet 

Ansökan avser nybyggnad av ett kallförråd till befintlig verksamhet, Torö hembygdsförening. Förrådet har 

en brutto- och byggnadsarea om ca 34 m2 och kommer användas till för att skydda museets båtar.    

Ytuppgifter 

Byggnads- och bruttoarea: ca 34 m2 

Förutsättningar 

Riksintressen, strandskydd 

Fastigheten ligger inom riksintresse för Försvarsmakten. 

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB: 

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

natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska särskilt beaktas. 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse. 

Översiktsplanen antagen 2012, Kustplanen fastställd 2002, Fördjupad översiktsplan för Torö, Svärdsö och 

Oxnö antagen 1993 gäller för fastigheten. 

Yttranden 

Berörda sakägare har underrättats och fått tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Inga negativa 

synpunkter har inkommit.  
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Skäl till beslut 

Förslaget har inte remitterats till Försvarsmakten inför beslut då enligt riktlinjer i ”Riksintressen för 

totalförsvarets militära del i Stockholms län 2018” behöver plan- och lovärenden som befinner sig på 

land, ej anslutning till havet, inte remitteras.  

  

Förslaget bedöms uppfylla kraven enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 

första stycket, 13, 17 och 18 §§. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 
Beslutsunderlag 

1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskart 
1 ritning, ansökan 

1 kontrollplan 
Översiktskarta 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-11 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av förråd till befintlig verksamhet med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Observera att 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. 

 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs, med följande tillägg: 

a. Brandsäkert avstånd till annan byggnad, kontrolleras mot BBR 5:611 

2. Lägeskontroll krävs i detta ärende. 

3. Byggnaden får tas i bruk innan byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked. Förutsatt att 

begäran om slutbesked är inskickad till byggnadsnämnden. 

4. Följande handlingar ska lämnas in till bygglovenheten som underlag för slutbesked: 

a. Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 

överensstämmer med beviljat bygglov och startbesked.  

b. Intyg om utförd lägeskontroll. 

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 22 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

________________ 
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Skickas till 

Akten 

Sökanden 

Kopia för kännedom 

Försvarsmakten 

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 § 23/20  Dnr MSN/2019/1611/229-9 

Hoxla 11:1, Spångbro torg, Sorunda – Ansökan om 
strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av 
cykelställ med tak 

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

 
Bygglov beviljas för cykelställ med tak med stöd av 9 kap. 31 c punkt 1. § ”Om åtgärden är förenlig med 

detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse” 

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

Avgifter 

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, 4  s. 5, 7, fastställd av kommunfullmäktige 

och faktureras separat.  

Avgiften för bygglovet är 3 500kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2019-10-29 och beslut fattades 2020-01-21, 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). 

 

Bygglov:    3 500kr 

Strandskyddsdispens:   9 100kr 

  

Summa:    12 600kr 

Föreskrifter för bygglov 

Om marknivåer förändras så att fastställda höjder ändras mot fastställda ritningar ska uppgifter om nya 

höjder inlämnas och godkännas av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 

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. 

För att erhålla startbesked för att påbörja åtgärden krävs att förslag till kontrollplan enligt 

PBL skickas in till förvaltningen.   

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

samhällsbyggnadsnämnden. 

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

avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft. 
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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. 

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), Miljöbalken  

Ärendet 

Ansökan om nybyggnad av ett cykelställ med tak. Stället placeras i anslutning till Spångbro torgs 

samlingsplats för lokaltrafik, busshållplatser. Sammanlagd byggnads- och bruttarea för cykelstället är 

13m². 

Åtgärden omfattas även av strandskyddsdispens. 

Ytuppgifter 

Bruttoarea: 13m² 

Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger inom område med detaljplan B552, fastställd 1964-10-22. Byggnaden placeras  inom 

område betecknat som park. 

Riksintressen, strandskydd 

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

byggnadsplaner som fastställts före 1 juli 1975 ska strandskydd gälla i vattenområde 100m från 

strandlinjen, i detta fall en Å och i byggnadsplaner dessutom inom allmän plats (parkmark och vägar) 

intill 100m från strandlinjen 

Grannhörande 

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

Bedömning enligt plan- och bygglagen 

Åtgärden avviker från gällande detaljplan, byggnaden placeras på mark planerat som park i detaljplanen. 

Avvikelsen kan betraktas som liten och bedöms vara förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett 

angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Cykelstället placeras i anslutning till spångbro 

torgs samlingsplats för lokaltrafik (busshållplatser). Cykelstället möjliggör att resenärer på ett 

betryggande sätt kan förvara sina cyklar i anslutning till lokaltrafiken exempelvis vid pendling till och från 

jobb. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 30 och 31 c § § PBL. 

Bedömning enligt miljöbalken 

Avseende strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften bedömer förvaltningen att allmänhetens tillgång 

till strandskyddsområden inte försämras av åtgärden. Åtgärden behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  

Förvaltningen finner att det angivna skälet kan betraktas som särskilt eftersom uppställning av cyklar i 

närhet till lokaltrafiken förbättrar allmänhetens tillgänglighet att kunna nyttja kommunaltrafiken för ett 

långsiktigt och hållbart samhälle. 
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Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl 

föreligger. Dispens från strandskyddet tillstyrks därmed stöd av 7 kap. 18 b § MB 

Beslutsunderlag 

1st situationsplan 
1st ritning 

1st illustrationsbild  

1st ansökan 
Översiktskarta 

Tjänsteutlåtande, 2019-12-11 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 
Bygglov beviljas för cykelställ med tak med stöd av 9 kap. 31 c punkt 1. § ”Om åtgärden är förenlig med 

detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse” 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut  

 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2020-01-07, § 23 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

_________ 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
Sökanden 

Beslutet delges 

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor 

Kopia för kännedom 

Nynäshamns kommun, stadsmiljö 

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn 

Underrättelse via brev genom kopia på kungörelse 

Grannar eller kända sakägare utan invändningar 

Kungörelse 

Kungörelse sker i post- och Inrikes tidningar 
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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 § 24/20  Dnr MSN/2020/0014/008-1 

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 2019-11-26 – 2020-01-13 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut. 

 
_______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
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DELEGATIONSRAPPORT 
2019-11-26 – 2020-01-13 

 

Ansvarig Ärende 
Delegation

s-punkt 
Titel 

Arbetsutskottet MSN/2019/1385 – Uppdrag om 
rivning av verksamhetslokaler 

6.1.12 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnde

n arbetsutskott uppdrar 
till förvaltningen att 

upphandla rivning av vissa 

verksamhetslokaler. 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2017/0699/220A Anmälan 

bygglovbefriad åtgärd - 
Komplementbyggnad 

Attefallshus 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/2087/237A Anmälan 
- Tillbyggnad enbostadshus & 

Nybyggnad 

komplementbyggnad 
attefallshus 

8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1810/229 
Nybyggnad av lagerbyggnad 

8 
Beslut om bygglov 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1871/220A Anmälan 

- Nybyggnad 
komplementbyggnad attefall 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2015/0706/237A 

Tillbyggnad av enbostadshus - 
Förråd och carport 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0096/237A Anmälan 

invändig ändring  - 
ombyggnation av toalett 

8.2.17 

Beslut om anmälan 

återtas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2107/223 Hiss med 

brister - Plåtslagaren 7 
9.4 

Beslut förbud att använda 

hiss 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1915/221 Klagomål - 

Eventuell olovlig byggnation 8.4.8 

Beslut om att lämna 

åtgärden utan påföljd eller 
ingripande 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1927/234A Bygglov - 

Tillbyggnad fritidshus 
21.9 

Beslut om att avvisa 

ansökan 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2015/0093/267B 
Strandskyddsdispens och 

bygglov 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/2104/267B 
Strandskyddsdispens  - 

fritidshus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0100/235 

Förhandsbesked nybyggnad - 

Stallbyggnad 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0098/226 Anmälan -

Eldstad 
21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2020/0099/229 
Nybyggnad 

komplementbyggnad  - växthus 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2017/0884/232 

Nybyggnad av handel-
/kontorsbyggnad - Tullvisitation 

8 

Beslut om interimistiskt 

slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1761/226 Ej 

bygglovpliktig åtgärd - Eldstäder 
och rökkanal bastu 

8.3 

Slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1575/237A Ansökan 
om bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus 

8.3 
Beslut om startbesked för 
tillbyggnad av 

enbostadshus 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2012/0773/229 Bygg 
övrigt,container 

Ändrat fastighetsbeteckning och 

uppgifter på sökanden enligt 
besked från handläggaren 2013-

07-11. 

21.9 

Beslut om begäran om 
komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2100/235 

Förhandsbesked ändrad 

användning - Industribyggnad 
till HVB 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2067/227 

Tidsbegränsat bygglov - 
Nybyggnad av förrådsbodar 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

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

bygglov - kontorsbod 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1595/230 Bygglov 
för nybyggnad av bullerskärm 8 

Beslut om bygglov och 
startbesked för 

nybyggnad av bullerskärm 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1752/226 Anmälan 
om ej bygglovpliktig åtgärd 

Oxnö 6:33 eldstad 

8.3 
Slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1756/234 
Nybyggnation av fritidshus 

8.3 
Slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2093/226 Anmälan - 

Installation eldstad & rökkanal 
8.3 

Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2087/237A Anmälan 

- Tillbyggnad enbostadshus & 

Nybyggnad 
komplementbyggnad 

attefallshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2015/0393/231A Om- och 

tillbyggnad flerbostadshus 8.3 

Slutbesked. Avser Lgh 

1028, 2003, 2015, 2022, 

3024, 4036, 4037 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2088/233B Bygglov 

nybyggnad- Plank 
21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

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

balkonger 

8.3 
Beslut om startbesked, 
Floravägen 1 - lgh 1402 

Plan, stab och 
bygglov 

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

8.3 
Startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2018/1839/237A 

Tillbyggnad enbostadshus 
8 

Beslut om interimistiskt 

slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2017/0776/236 

Rivningslov pumphus och Nytt 
Pumphus 

8 

Beslut om interimistiskt 

slutbesked - kopia till KA 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2089/237 

Nybyggnad enbostadshus 
8.2.17 

Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2076/226 Anmälan - 

Installation eldstad 
21.9 

Föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

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

9.4 
Beslut om förbud mot 
användning av hiss. 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2062/227 Bygglov - 

Nybyggnad 
komplementbyggnad 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2082/233A Bygglov - 

anläggande - 
Skylt/ljusanordning 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1739/226 Eldstad 
8.3 

Slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1962/237A Bygglov - 

Utvändig ändring 
21.9 

Kommunicering av förslag 

till beslut med 
föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/1157/221 Anmälan 
om ovårdad tomt- Tallbacken 2 8.4.8 

Beslut klagomål lämnas 
utan påföljd och 

ingripande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/0263/226 Installation 
av eldstad 

8.3 
Beslut om slutbesked - 
kopia till sotaren 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2018/1751/231A Bygglov - 

Järnvägen 16 inglasning av 
balkonger 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1796/234A 

Tillbyggnad av fritidshus 
8.2.19 

Beslut om förlängd 

handläggningstid 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0988/237A 

Tillbyggnad av enbostadshus 

8.3 

 

Beslut om slutbesked - 

kopia till KA 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1687/267B 
Strandskyddsdispens - 

Nybyggnad av fritidshus 

8.2.17 
Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1729/221 Klagomål 
om eventuell icke godkänd 

regnvattenavrinning 

8.4.8 
Beslut om tillsynsåtgärd 
lämnas utan påföljd och 

ingripande 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/2013/234 

Rivningslov fritidshus bygglov - 

nybyggnad fritidshus 

21.9 

Föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1642/237 Bygglov 

nybyggnad enbostadshus 
8 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1781/229 Mobiltorn 
& teknikbod 

8.2.19 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0838/221 Tillsyn 

eventuell olovlig byggnation 
8.2.17 

Beslut ärendet avslutas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1060/229 Bygglov 

för ändrad användning från 

Källare/Skyddsrum till 
omklädningsrum 

8 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/0566/221 Eventuell 
olovlig byggnation - staket 8.4.8 

Beslut klagomål lämnas 
utan påföljd och 

ingripanden 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1792/237 
Nybyggnad av enbostadshus, 

mur och garage. 

8 
Beslut om bygglov 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1998/237A Anmälan 

- Installation ventilation 
8.3 

Startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1786/267B 

Strandskyddsdispens 
 

Beslut om 

strandskyddsdispens 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1807/220A 
Tillbyggnad av enbostadshus 

8.3 
Beslut om startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2018/1549/229 

Nybyggnation arbetsbod 
8.3 

Slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1641/237 

Rivningslov och bygglov för 

nybyggnad enbostadshus 

8.2.19 

Beslut om förlängd 

handläggningstid 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1925/236 

Rivningslov -rivning av 
lagerbyggnad 

21.9 

Föreläggande om 

komplettering 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2018/1854/234A Anmälan 

om ej bygglovpliktig åtgärd 
8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1577/227 
Nybyggnad av förråd till 

befintlig verksamhet 

8.2.19 
Beslut om förlängd 
handläggningstid 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0195/226 Anmälan 

om ej bygglovliktig åtgärd 
8.3 

Slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1216/227A Bygglov 
för tillbyggnad av enbostadshus 

- inglasning uterum 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1556/229 Bygglov 
sopsortering 

8.2.17 
Ansökan återtas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2017/0996/238 

Marklovsansökan - Tillfartsväg 
till Va verket 

8.3 

Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1686/227 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

8 

Beslut om bygglov inkl 

startbesked, 
komplementbyggnad, 

garage 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1666/235 Ansökan 
om Förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus 

8.2.17 
Beslut om att avsluta 
ärendet 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1775/227 Anmälan 

om nybyggnad av 

komplementbyggnad - carport 
8.3 

Beslut om startbesked för 

nybyggnad av 

komplementbyggnad 
enligt Attefall 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1759/232 

Nybyggnad av gångbryggor för 
grensletruckar och kylcontainers 

8 

Beslut om bygglov 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2018/0445/221 Anmälan 
om eventuell olovlig byggnation 8.4.8 

Beslut tillsynsåtgärd 
lämnas utan påföljd och 

ingripande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1963/233A Bygglov - 
Skylt/ljusanordning 

8.2.17 
Beslut ansökan återtas 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1491/227 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad - garage - 

Hoxla 7:12 

8 

Beslut om bygglov och 

startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1871/220A Anmälan 
- Nybyggnad 

komplementbyggnad attefall 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1575/237A Ansökan 

om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

8 

Beslut om bygglov och 

marklov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1689/226 Anmälan - 

Installation av Eldstad 
8.3 

Slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0948/226 Eldstad 
8.3 

Slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1166/226 Eldstad 
8.3 

Slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1916/267B 

Strandskyddsdispens 
attefallshus 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2017/0909/237 
Bygglovansökan för nybyggnad 

av fritidshus- Fållnäs 4:1 

8.3 
Beslut om slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1814/234A Utvändig 
ändring av enbostadshus – 

fritidshus 

8 
Bygglov med startbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/0900/221 Tillsyn 
eventuell olovlig byggnation 8.4.8 

Beslut tillsynsåtgärd 
lämnas utan påföljd och 

ingripande 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1606/226 Eldstad 
och rökkanal 

8.3 
Slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1798/237A 

Tillbyggnad enbostadshus 
8 

Beslut om bygglov och 

startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2010/0334/229 Marklov 
8.3 

Slutbevis 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1021/237 Bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus 

och garage 

8.3 
Beslut om startbesked, 
enbostadshus och garage 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1662/221 Klagomål 
om eventuell olovlig byggnation 

8.2.17 
Beslut om att avskriva 
ärendet 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1970/229 Bygglov -  

nybyggnad av 
transformatorstation 2 

21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1969/229 Bygglov-  
nybyggnad av 

transformatorstation 3 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1968/229 Bygglov - 
nybyggnad av 

transformatorstation 1 

21.9 
Beslut om föreläggande 
om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1034/231A 
Tillbyggnad av flerbostadshus 

8.3 
Startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1827/238 Marklov - 

fällning av träd och röjning av 
lignoser 

8.3 

Föreläggande om 

komplettering, marklov, 
fällning av träd 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2008/0387/227A Om- och 

tillbyggnad av 
komplementbyggnad - 

Lindholmen 1:35 

8.3 

Beslut om slutbevis 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2011/0164/226 Installation 

av eldstad/braskamin/kakelugn 
8.3 

Slutbevis 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1578/232A 
Tillbyggnad av industribyggnad 

8 
Beslut om bygglov 
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Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2018/1518/227 

Nybyggnation - Garage 8.3 

Beslut om slutbesked, 

komplementbyggnad, 
garage 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0097/237 

Nybyggnad enbostadshus 8.3 

Beslut om slutbesked för 

nybyggnad av 
enbostadshus 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2011/0581/237 
Nybyggnad enbostadshus 

8.3 
Delegationsbeslut- 
slutbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1746/227 

Nybyggnad av 
komplementbyggnad 

8.3 

Beslut om startbesked för 

nybyggnad av 
komplementbyggnad 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2018/1848/221 Anmälan 

om eventuell olovlig byggnation 
8.2.17 

Beslut om att avskriva 

ärendet 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1409/229 Bygglov 

för Incheckningsbyggnad 
8.3 

Beslut om startbesked för 

nybyggnad av 

verksamhetsbyggnad - 
incheckningsbyggnad 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1366/232A Ansökan 

bygglov tillbyggnad 
butiksbyggnad 

8 

Beslut om bygglov, 

tillbyggnad av 
verksamhetsbyggnad, 

butik 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1927/234A Bygglov - 

Tillbyggnad fritidshus 
21.9 

Beslut om föreläggande 

om komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2012/0035/227 
Nybyggnad av 

komplementbyggnad 

8.3 
Slutbesked 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1861/227 Anmälan - 
Nybyggnad 

komplementbyggnad 

21.9 
Föreläggande om 
komplettering 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/0888/229 
Bunkeranläggning 

8.3 
Startbesked för 
markarbeten 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1825/220A 

Tillbyggnad av fritidshus 
8.3 

Delegationsbeslut- 

startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0569/234 

Nybyggnad av fritidshus & 

komplementbyggnad 

8.3 

Delegationsbeslut- 

startbesked 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1757/235 

Förhandsbesked - Nybyggnad 
av enbostadshus 

8.2.19 

Beslut om förlängd 

handläggningstid till 2020-
03-12 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/1787/237A 

Tillbyggnad och utvändig 
ändring av enbostadshus 

8 

Bygglov för tillbyggnad 

och utvändig ändring av 
enbostadshus 

Fastighet  MSN/2019/0013/000 Årsakt 

2019 - Delegationsbeslut som 
inte hör till ett ärende 

2.1 

Avskrivning av fordran - 

Fastighet 

Fastighet  MSN/2019/2069/292 Nynäsgård 

1:8 - Kvarnängens IP 
Renovering speakerbyggnad 

2.8 

Renovering Speaker 

byggnad Kvarnängens IP 

Fastighet  MSN/2019/2006/295 Valkyrian 

12 - Nämndhus B 
Renovering personalutrymmen 

plan 0 & 3 

2.8 

Renovering av 

personalutrymmen 
nämndhus 

Fastighet  MSN/2019/2051/291 Hallängen 

1 - Vanstaskolan 2.8 

Vanstaskolan målning 

omklädningsrum och 

korridorer 
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Målning omklädningsrum & 

korridorer 

Fastighet  MSN/2018/0304/291 

Masurbjörken 1 - 

Gröndalsskolan, Takrenovering 

2.8 

Renovering av yttertak 

Gröndalsskolan Hus A 

Fastighet  MSN/2019/1999/291 

Masurbjörken 1 - 
Gröndalsskolan 

Målning radiatorer och insidor 

fönster 

2.8 

Målning av radiatorer 

Gröndalsskolan 

Fastighet  MSN/2019/1802/299 Nornan 32 

- Sjukhuset 

Utbyte belysningsarmaturer 
entrén 

2.8 

Nornan 32 - Sjukhuset 

Delegationsbeslut - Utbyte 

belysningsarmaturer 
entrén 

Fastighet  MSN/2019/2030/291 Valkyrian 3 
- Resursskolan 

Renovering belysning 

2.8 
Valkyrian 3 - Resursskolan 
Delegationsbeslut - 

Renovering av belysning 

Fastighet  MSN/2019/2029/296 Svarven 7 
- Renovering golv i garage 

2.8 

Delegationsbeslut 
Svarven 7 - Renovering av 

golv i garage för 

städfordon 

Fastighet  MSN/2019/2000/292 Nynäsgård 

1:8 - Kvarnängens idrottsplats 
Omklädningsrum vid 

fotbollsplan 

2.8 

Renovering av yttre 

toaletter Kvarnängens IP 

Fastighet  MSN/2019/2000/292 Nynäsgård 
1:8 - Kvarnängens idrottsplats 

Omklädningsrum vid 

fotbollsplan 

2.8 

Renovering av 
omklädningsrum 

Kvarnängens IP 

Fastighet  MSN/2019/1982/291 

Renovering av 

Svandammsskolan 
omklädningsrum 

2.8 

Renovering av 

Svandammsskolans 

omklädningsrum 

Fastighet  MSN/2019/0239/299 
Behovsanalys lokaler - 

Familjecentralen 
2.8 

Delegationsbeslut - 
Renovering av lokaler för 

Familjecentralen i Nornan 

32 

Fastighet  MSN/2019/1985/290 Nya 

kylskåp till Breddal förskola 
2.8 

Nya kylskåp till Breddals 

förskola 

Fastighet  MSN/2019/1983/293 Målning 
och byte av dörrar i trapphus, 

Rosengården 

2.8 
Målning och byte av 
trapphus, rosengården 

Fastighet  MSN/2019/1984/290 Nya frysar 
till Sandskogen förskola 

2.8 
Nya frysar till 
Sandskogens förskola 

Fastighet  MSN/2019/1967/295 Valkyrian 

12 - Nämndhuset 
Tätning fönsterkarmar 

2.8 

Valkyrian 12 - 

Nämndhuset 
Tätning av fönsterkarmar 

Fastighet  MSN/2018/1287/290 Förskola 
Vaktberget 4 Utsikten 2.8 

Hyresgästanpassning, lås 
och larm till Utsiktens 

förskola 

Fastighet  MSN/2018/1287/290 Förskola 
Vaktberget 4 Utsikten 2.8 

Hyresgästanpassning, ny 
köksutrustning till 

Utsiktens förskola 

Plan, stab och 
bygglov 

MSN/2019/1693/008 
Sammanträdesdagar för miljö- 

5.6.3 
Byte av sammanträdesdag 
för miljö- och 
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och samhällsbyggnadsnämnden 

och arbetsutskottet 2020 

samhällsbyggnadsnämnde

n 2020 - 20 maj 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2020/0006/243 Årsakt 

2020 - Adressättning och 

lägenhetsregister 

19.1 
 

Adressättning - Sunnerby 

1:318 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0006/243 Årsakt 

2019 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 

Adressättning - Grödby 

7:15 och 7:16 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0006/243 Årsakt 

2019 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 

Adressättning - Grödby 

6:10 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0006/243 Årsakt 

2019 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 

Adressättning - Trollsta 

7:5 och Trollsta 7:6 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0006/243 Årsakt 

2019 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 

Adressättning Nynäshamn 

2:154 - Vattenverksvägen 

Plan, stab och 

bygglov 

MSN/2019/0006/243 Årsakt 

2019 - Adressättning och 
lägenhetsregister 

19.1 

Adressättning - 

Vaktberget 4 

Stadsmiljö MSN/2019/2094/517 Tillstånd 
för grävning/schaktning i allmän 

platsmark  - 

Teknikervägen/Kalvö 
kolonibyväg/Åkervägen 

7.0 
 

Beslut om 
grävningstillstånd vid 

Teknikervägen, 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/2078/517 TA-Plan / 

Schaktlov - Idunvägen 
7.10 

Godkänd TA-Plan samt 

beslut om 
Grävningstillstånd/Schaktl

ov - Idunvägen 

Stadsmiljö MSN/2019/1579/517 TA- Plan - 
Renovering av ledningar till 

P108 - Schaktning, 
Järnvägsgatan intill P108 

Svandammen ca Järnvägsgatan 
nr 20-24 

7.10 

Förlängning av godkänd 
TA-plan till 2020-02-28 

Stadsmiljö MSN/2019/2028/517 Tillstånd 

för grävning/schaktning i allmän 
platsmark 

7.10 

Beslut om 

grävningstillstånd 
Hammarhagsvägen i 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/0013/000 Årsakt 
2019 - Delegationsbeslut som 

inte hör till ett ärende 

2.1 
Avskrivning av fordran - 
Stadsmiljö 

Stadsmiljö MSN/2019/2040/517 
Grävning/Schaktning i allmän 

platsmark - Svedviksvägen , 
Nynäshamn 

7.10 

Beslut om 
grävningstillstånd 

Grävning/Schaktning i 
allmän platsmark - 

Svedviksvägen , 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1989/319 

Investering GPS Mätutrustning 
2.9 

Delegationsbeslut - 

Investering GPS 
Mätutrustning, med drift- 

och investeringskalkyl. 

Stadsmiljö MSN/2019/1994/267 
Begagnande av offentlig plats - 7.14 

Yttrande gällande 
upplåtelse av allmän 

platsmark för uppställning 
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Lift Fredsgatan 7-9, 

A619.277/2019, 

av en lift, Fredsgatan 7-9 i 

Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2019/1966/267 

Begagnande av offentlig plats - 

Fredsgatan 6/Centralgatan 8, 
Nynäshamn 

7.14 

Yttrande gällande 

upplåtelse av allmän 

platsmark för 
byggställning, byggsäck 

och container i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1905/517 TA-

Plan/Schakt - Centralgatan 
7.10 

Delegationsbeslut - Beslut 

om grävningstillstånd, 
Centralgatan/Skolgatan i 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1908/517 Schaktlov - 
Heimdalsvägen, Idunvägen, 

Frejgatan 
7.10 

Delegationsbeslut - Beslut 
om grävningstillstånd, 

Heimdalsvägen/Idunväge
n samt 

Heimdalsvägen/Frejgatan 
i Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2019/1934/517 Schaktlov - 

Korsning Heimdalsv/Idunvägen 
samt Heimdalsv/Frejgatan 

7.10 

Delegationsbeslut - Beslut 

om grävningstillstånd, 
Heimdalsvägen/Idunväge

n samt 

Heimdalsvägen/Frejgatan 
i Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2019/1923/517 TA-

Plan/Schaktlov - Idunvägen 

7.10 

Delegationsbeslut - Beslut 

om grävningstillstånd, 
Heimdalsvägen/Idunväge

n samt 
Heimdalsvägen/Frejgatan 

i Nynäshamn. 

Stadsmiljö MSN/2019/1977/267 
Begagnande av offentlig plats - 

Byggnadsställning - Förlängning 
av befintligt tillstånd: 

A.404.660/2019.  

A607.246/2019 

7.14 

Yttrande gällande 
förlängning av upplåtelse 

av allmän platsmark för 
byggställning i 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1930/267 Tillstånd 

enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter - julgransförsäljning 

7.14 

Yttrande gällande 

julgransförsäljning, 
Sjötelegrafen i 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1865/267 Offentlig 
tillställning - Julmarknad i 

hamnen 
7.14 

Yttrande gällande 
Julmarknad med 

kringarrangemang i 

Nynäshamns Fiskehamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1841/517 

Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

7.5 

Avslag gällande ansökan 

om parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

Stadsmiljö MSN/2019/1842/267 

Begagnande av offentlig plats - 
Vaktbergsvägen 15, Nynäshamn 7.14 

Yttrande gällande 

ansökan om avspärrning 
av arbetsområde vid 

Vaktbergsvägen 15 i 

Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1901/267 Offentligt 

tillställning - Bord, tält utdelning 
av glögg 

7.14 

Yttrande gällande 

ansökan om uppställning 
av bord för utdelning av 
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Fredsgatan/Centralgatan 

A590.152/2019 

pepparkakor och glögg på 

Fredsgatan/Centralgatan i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö MSN/2019/1840/517 

Förlängning av 
parkeringstillstånd 

7.5 

Parkeringstillstånd 

Vatten och avlopp MSN/2019/2097/458 Uppehåll i 
avfallshämtning - Långreven 32 

 
15.1 

Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 

Vatten och avlopp MSN/2019/2092/458 Uppehåll i 

avfallshämtning - Över Söderby 
2:10 

15.1 

Beslut om uppehåll i 

avfallshämtning 

Vatten och avlopp MSN/2019/2063/344 

Läcksökningsutrustning 
2.9 

Delegationsbeslut - 

Läcksökningsutrustning 

Vatten och avlopp MSN/2019/2061/344 

Reinvestering - Byte trasiga 

avstängningsventiler i 
Nynäshamns tätort 2.8 

Delegationsbeslut - 

Omfördelning av 

reinvesteringsmedel VA 
2019 för att byta trasiga 

avstängningsventiler på 
vattenledningsnätet i 

Nynäshamns tätort. 

Vatten och avlopp MSN/2019/1419/344 Utbyte av 
brunnar på Vidars- och Nils 

Löpares väg 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Omfördelning av 

reinvesteringsmedel VA, 
från 49i044 till 49i047 för 

att byta trasiga 

avstängningsventiler på 
vattenledningsnätet i 

Nynäshamns tätort. 

Vatten och avlopp MSN/2019/1163/340 VA-
arbeten kopplade till 

beläggningsprogrammet – 
Nynäshamns stad 2019 

2.8 

Delegationsbeslut - 
Omfördelning av 

reinvesteringsmedel VA, 
från 49i039 till 49i047 för 

att byta trasiga 

avstängningsventiler på 
vattenledningsnätet i 

Nynäshamns tätort. 

Vatten och avlopp MSN/2019/0977/344 Va-arbeten 

kopplade till 

beläggningsprogrammet  - 
Ösmo 2019 

2.8 

Delegationsbeslut - 

Omfördelning av 

reinvesteringsmedel VA, 
från 49i038 till 49i047 för 

att byta trasiga 
avstängningsventiler på 

vattenledningsnätet i 

Nynäshamns tätort. 

Vatten och avlopp MSN/2019/1309/351 Lamellen 1 

- Nynäshamns reningsverk 
Investering - Ny sträckning av 

staket 
2.8 

Lamellen 1 - Nynäshamns 

reningsverk 
Delegationsbeslut - 

Områdesskydd, ersätter 

tidigare delegationsbeslut 
i ärendet. 

Vatten och avlopp MSN/2019/1162/344 

Renovering av inloppsledningar 
- P108 

2.8 

Delegationsbeslut - P108 - 

tillkommande arbeten 
113796 
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Vatten och avlopp MSN/2019/2027/458 Gemensam 

behållare hushållsavfall - Kärret 
2:13 & Kärret 2:14 

15.1 

Beslut om gemensam 

behållare för 
hushållsavfall. 

Vatten och avlopp MSN/2019/2009/458 Uppehåll i 

avfallshämtning - Berga 1:22 
15.1 

Beslut om uppehåll i 

avfallshämtning 

Vatten och avlopp MSN/2019/1938/458 Uppehåll i 

avfallshämtning - Sandvik 2:239 
15.1 

Beslut om uppehåll i 

avfallshämtning 

Vatten och avlopp 2019-12-09 
2.1 

Avskrivning av fordran ur 
bokföring 

Vatten och avlopp 2019-12-05 
2.1 

Avskrivning av fordran ur 

bokföringen 
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Msn § 25/20  Dnr MSN/2020/0007/008-1 

Meddelanderapport  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Ärendebeskrivning  

Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Beslutsunderlag  

Meddelanderapport 2019-10-08 – 2019-11-04 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

______________ 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Skickas till 

Akten 
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Msn § 26/20  

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

 

Göran Bergander (S) önskar påminna opartiskheten vid myndighetsutövning.  
 

______________ 
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Msn § 27/20 

Rapport från förvaltningschefen 
Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt.  

 

_______________ 
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Msn § 28/20  

Rapport från Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Alf Olsson, förvaltningschef, gör en muntlig rapport från gruppen.  

 
Presentationen skickas ut till samtliga ledamöter och ersättare.  

 

_______________ 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 53 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  2020-01-21 
 

     
      

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Msn § 29/20  

Information om kommunal e-post 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, informerar muntligt. 

 

_______________ 
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