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  Anslag 
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Bodil Toll (M) 
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§§ 151-169

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2020-08-18 kl. 11.25 

Underskrifter 

Bodil Toll (M) 

Ordförande 

Göran Bergander (S) 

Justerare 

Elin Fernström 
Sekreterare  
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    Justerarsignaturer        Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning  

Upprop och anmälningar om förhinder 

Val av justerare 

§ 151/20 Fastställande av dagordning 

§ 152/20 Personalfrågor 

§ 153/20 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 154/20 Övriga frågor och medskick 

§ 155/20 Yttrande till Förvaltningsrätten, sekretess enligt OSL 19 kap 9 § 

§ 156/20 Återuppbyggnad av Lilla Gröndal 

§ 157/20 Renovering av Kullsta förskola 

§ 158/20 Tilläggsbeslut investering Industrivägen norra dagvatten 

§ 159/20 Planuppdrag för Hoxla 11:13 

§ 160/20 Beslut om samråd för detaljplan Sydvästra Segersängsmotet 

§ 161/20 Avslut av detaljplanen Nickstaviken bryggor 

§ 162/20 Angående ansvarsskada; skadeståndsanspråk mot Nynäshamns kommun 

§ 163/20
Lundby 1_209, Sorundavägen 144, Norra Sorunda - Ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

§ 164/20
Stattnäs 1:14, Stattnäsvägen 28, Svärdsö, Torö, Nynäshamns kommun- 
Strandskyddsdispens för brygga och ändrad användning av sjöbod till bastu. 

§ 165/20
Lundby 1:319, Lövtorpsvägen 50, Norra Sorunda - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 

§ 166/20
Lundby 1:320, Lövtorpsvägen 48, Norra Sorunda - Ansökan om bygglov för 

nybyggnad av enbostadshus 

§ 167/20
Lundby 1:110, Rensättravägen 27, Norra Sorunda - Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus 

§ 168/20
Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, 149 92 Nynäshamn - Beslut om bygglov och 
startbesked för komplementbyggnad (ladugård) 

§ 169/20
Sorunda-Dyvik 1:82, Östra Vägen 2, Lisö – bygglov för nybyggnad av fritidshus 

och komplementbyggnader - Utvecklad talan till Mark- och miljödomstolen 

Paragraferna behandlades i ordning: 151-154, 156-158, 155, 159-169 



PROTOKOLL Sida 3(25) 

Miljö- och 
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Sammanträdesdatum 

2020-08-18 

    Justerarsignaturer        Utdragsbestyrkande

Upprop och anmälningar om förhinder 

Ingen av de ordinarie ledamöterna anmäler förhinder. 

Maria Gard Günster, ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, ges närvaranderätt under 
mötet.   

Val av justerare 

Göran Bergander (S) utses att justera protokollet.  
Protokollet justeras i sammanträdesrum Landsort, 2020-08-18 kl. 11.25 
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    Justerarsignaturer        Utdragsbestyrkande

§ 151/20

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs. 
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Sammanträdesdatum 

2020-08-18 

    Justerarsignaturer        Utdragsbestyrkande

§ 152/20

Personalfrågor 
Alf Olsson, förvaltningschef; Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Marie Stålbom Warg, avdelningschef 
för plan, stab och bygglov; Claes Kilström, fastighetschef och Percy Tollebrant, t.f. VA-chef ger en 
muntlig rapport om aktuella personalfrågor.  



PROTOKOLL Sida 6(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
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    Justerarsignaturer        Utdragsbestyrkande

§ 153/20

Aktuella upphandlingar och avtal 
Alf Olsson, förvaltningschef; Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; Marie Stålbom Warg, avdelningschef 
för plan, stab och bygglov Claes Kilström, fastighetschef och Percy Tollebrant, t.f. VA-chef 
informerar arbetsutskottet allmänt om pågående upphandlingar och avtal.  
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    Justerarsignaturer        Utdragsbestyrkande

§ 154/20

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

Göran Bergander (S) ställer en fråga angående NSS. De är bland annat intresserade av att anordna 
ställplatser för husbilar. NSS vill gärna träffa miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
för att presentera alla tankar och visioner för vad de har för planer i området. NSS tar kontakt med 
ordförande.  

Göran Bergander (S) lyfter problematiken med parkeringsplatser under varma sommardagar. Det 
borde finnas en ordentlig informationstavla i hamnen var det finns parkeringsplatser i närområdet. 
Det är också problem med parkering på Hamnviksvägen ut mot Lövhagen. Ordförande och Göran 
kommer att boka in trafikingenjören för att diskutera situationen.  

Göran Bergander (S) lyfter en fråga angående VA-planen och önskar att en diskussion om hur 

kommunalt VA till Landfjärden ska lösas. Han önskar en presentation av de ekonomiska aspekterna. 
Förvaltningschefen svarar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott kommer föra en 
diskussion om VA-planen under sammanträdet i 9 september 2020.  
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MSN/2019/1829/059 § 155/20

Yttrande till Förvaltningsrätten 

Undantagen enligt sekretess. OSL 19 kap 9 § 
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    Justerarsignaturer        Utdragsbestyrkande

§ 156/20 MSN/2020/1232/291 

Återuppbyggnad av Lilla Gröndal 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Skolbyggnaden Lilla Gröndal vid Gröndalsskolan ska rivas under 2020. Den 10 juni 2020 fattade 
Barn- och utbildningsnämnden beslut om att godkänna projektering för en ny skolbyggnad, BUN § 
99/20. Projekteringen bör startas efter sommaren 2020, upphandling kan då genomföras under 
2021 och byggnation kan starta under 2021. En ny byggnad behöver stå klar snarast möjligt för att 
täcka behovet av skolplatser i tätorten Nynäshamn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. föreslå kommunstyrelsen att besluta att ianspråkta totalt 71 miljoner kronor ur posten Fastighet-
Skolplatser Nynäshamn i 2020-2023 års investeringsram för att genomföra projektering samt
byggnation av en ny skolbyggnad som ska ersätta Lilla Gröndal på fastigheten Masurbjörken 1.

2. genomförande av projektet förutsätter att barn- och utbildningsnämnden godkänner byggnation
efter att projekteringen är genomförd.

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Tolls yrkande.  

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

Beslutsunderlag 
Karta  
Preliminär betalplan 
Beslut BUN § 99/20 – Utökning av skolplatser centrala Nynäshamn 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-06 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 157/20 MSN/2020/1349/290 

Renovering av Kullsta förskola 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kullsta förskolas lokaler är i behov av en större renovering. Fastighetsavdelningen har genomfört en 
statusinventering som konstaterat att det finns behov av ett stort antal åtgärder i byggnaden. 
Renoveringen uppskattas totalt uppgå till cirka 18,5 miljoner kronor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ianspråkta totalt 18,5 miljoner kronor ur posten 
Upprustning Förskola i 2020-2023 års investeringsplan för att projektera och genomföra en 
renovering av Kullsta förskolas lokaler på fastigheten Transformatorn 24. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Rapport statusinventering Kullsta förskola - AK-konsult, daterad 2020-05-19 
Förstudie VVS- installationer Kullsta förskola - Energi Funktion Komfort AB, daterad 2020-04-24 

Karta 
Preliminär betalplan Kullsta förskola 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-06 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 158/20 MSN/2020/0193/344 

Tilläggsbeslut investering Industrivägen norra dagvatten 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att utöka investeringens budgetram 
genom att ianspråkta 220 000 kr ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 
2020-2023. Totalt belopp för investeringen blir 1 220 000 kr. 

Sammanfattning 
För att anpassa VA-ledningsnätet till den kommande exploateringen i Telegrafenområdet har en 
dagvattenledning med förbättrad kapacitet anlagts i norra Industrivägen. Arbetet utfördes våren 
2020 och budgeten på 1 miljon kr har överskridits med 220 000 kr. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att utöka investeringens budgetram 
genom att ianspråkta 220 000 kr ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens investeringsplan 
2020-2023. Totalt belopp för investeringen blir 1 220 000 kr. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl, 2020-08-18 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-06 

Skickas till  
Akten  
Controller   
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§ 159/20 MSN/2020/0584/214 

Planuppdrag för Hoxla 11:13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked 2020-03-19 (§ 64/20) till 
fastighetsägaren för Hoxla 11:13. Sökande vill pröva möjligheten för en exploatering på fastigheten 
för att tillskapa byggnad avsedd för bostadsändamål med lokaler i bottenvåningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att pröva planläggning av Hoxla 11:13 enligt 4 kap. 2 § plan och bygglagen 2010:900 (i 
dess lydelse efter 1 januari 2015). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Planbesked för Hoxla 11:13  
StartPM för Hoxla 11:13  
Beslut om planbesked för Hoxla 11:13 KS/2019/0523/214-3 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-28 
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§ 160/20 MSN/2018/0606/214 

Beslut om samråd för detaljplan Sydvästra Segersängsmotet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Planförslaget ligger intill Segersäng och möjliggör för verksamheter samt drivmedelsförsäljning. 
Högsta nockhöjd för byggnaderna regleras till maximalt 15 meter och utformningen ska anpassas till 
intilliggande bostadsområde. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för Sydvästra Segersängsmotet 
skickas ut på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL (2010:900). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta 
Planbeskrivning 
Fastighetskonsekvenskarta 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-03 
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§ 161/20 MSN/2002/0457/214 

Avslut av detaljplanen Nickstaviken bryggor 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
En planläggning av området mellan Hamnviksström och Nickstavikens inre delar har pågått sedan 
2003. Både området och antalet frågeställningar har varit omfattande. 2018 gjorde förvaltningen en 
genomlysning av kvarvarande frågeställningar och landade i att detaljplanearbetet kunde avslutas, 
en uppfattning som ej delades av nämnden. Nämnden återremitterade ärendet och ville att 
förvaltningen skulle utreda möjligheten för en brygga (B) att vara kvar. 
 
Bryggan har nu fått strandskyddsdispens. Förvaltningen kan inte se att det tillkommit något nytt i 
ärendet som kan föranleda en annan tolkning utifrån Kommunallagens likställighetsprincip än den 
redan gjorda och föreslår därför att detaljplanen läggs ner. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 
1. Godkänna förvaltningens beskrivning och förslag att avsluta detaljplanen för Nickstavikens 
bryggor 
2. Föreslå kommunstyrelsen besluta att avsluta detaljplanen för Nickstavikens bryggor 

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Tolls yrkande.  

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

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-12-20 (2002/0457/84) 
Tjänsteskrivelse, 2020-06-17 
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§ 162/20 MSN/2019/2035/214 

Angående ansvarsskada; skadeståndsanspråk mot 
Nynäshamns kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Den tidigare fastighetsägaren till  yrkat på skadestånd av Nynäshamns kommun på 
grund av den skada och det lidande hen anser sig ha åsamkats på grund av kommunens 
handläggning och formella felaktigheter i samband med försäljningen av  
Förvaltningens bedömning är att inget skadestånd ska utgå. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avvisa skadeståndsanspråket från tidigare 
fastighetsägaren till  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Cunningham Lindseys bedömning, daterad 17 juni 2020 
Tjänsteutlåtande, 2020-06-30 



 

PROTOKOLL Sida 16(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 163/20 MSN/2020/0413/235 

Lundby 1:209, Sorundavägen 144, Norra Sorunda - Ansökan 
om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att  

Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnation av två enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § 
PBL för Lundby 1:209. 

Avgifter 

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

och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 22 600 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 

började löpa 2020-04-22 och beslut fattades 2020-08-25, 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). 

Upplysningar 
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den 

dagen då beslutet vann laga kraft, 9 kap. 18 § PBL. 

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. 

Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ Lagen om kulturminnen m.m. inte ändras utan 

tillstånd från länsstyrelsen. Sökanden ansvarar för att tillstånd söks för såväl registrerad fornlämning 

som ny fornlämning om sådan skulle framkomma under åtgärdernas genomförande. 

Anordnande av ny utfart mot allmän väg fodrar tillstånd från Trafikverket. 

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

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

kulturminnen m.m. (KML). 

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus i två våningar med bruttoarea 

om cirka 300 m² varav byggnadsarea om cirka 150 m² Vardera.  
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Förutsättningar 

Planförutsättningar 

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan. 

Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.  

Grannhörande 

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

Bedömning enligt plan- och bygglagen 

Förvaltningen bedömer att åtgärderna går att förena med en från allmän synpunkt lämplig 

användning av området enligt kommunens översiktsplan. 

Enligt 2 kap. 4 § PBL ska vid planläggnings och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt 

denna lag, mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig 

för ändamålet. 

Till stöd för bedömning om huruvida marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet finns 

flertalet parametrar som anges i 2 kap. 3 §, 5 §, 6a § första stycket punkt 1, 9 § och 10 § PBL. 

Enligt 2 kap. 3 § punkt 1 PBL vid prövning enligt PBL ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 

miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en 

ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder. 

I kommunens översiktsplan finns riktlinjer som ska ses som kommunens tolkning och viljeinriktning 

för bebyggelsens struktur. Bland annat anges att ny bebyggelse ska lokaliseras där grundläggande 

infrastruktur som gator och kollektivtrafik redan finns. Närheten till kollektivtrafik definieras som 

inom 1000 meter från en pendeltågsstation eller inom 700 meter från en busshållplats. Den aktuella 

placeringen är inom 100 meter från en busshållplats och lika nära en större väg. Vidare anges att ny 

bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras i anslutning till sammanhållen bebyggelse vilket i PBL 

definieras som minst tre byggnader på minst två tomter som angränsar till den aktuella fastigheten 

eller skiljs åt av enbart en väg, gata eller parkmark. Detta krav uppfylls också då fastigheten 

angränsar till flertalet bebyggda fastigheter. I huvudsak bedöms placeringen uppfylla 

översiktsplanens intentioner för byggnation på landsbygden. 

Byggnadernas placering bedöms uppfylla krav på lämplighet enligt 2 kap. PBL samt 8 kap. 9 § PBL.  

Positivt förhandsbesked kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 17 § PBL 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnation av två enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § 

PBL för Lundby 1:209 



 

PROTOKOLL Sida 18(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-29 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 situationsplan upprättad på ett utdrag ur baskartan 

1 ansökningsblankett 

 

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 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 164/20 MSN/2019/1856/267B 

Stattnäs 1:14, Stattnäsvägen 28, Svärdsö, Torö, Nynäshamns 
kommun- Strandskyddsdispens för brygga och ändrad 
användning av sjöbod till bastu. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Ansökan avser strandskyddsdispens för anläggande av L- formad brygga och ändrad användning av 

sjöbod till bastu. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

ändrad användning av sjöbod till bastu. 

Yrkanden 
Bodil Toll (M) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Tolls yrkande.  

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

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-25 

Handlingar som tillhör beslut 
1 situationsplan 

1 ritning brygganläggning 

1 skrivelse tillhör ansökan 

1 kompletterande skrivelse 

Ansökan 

Fotografier från platsbesök 

Bilagor 

1 st. ritning på sjöbod 

2 st. situationsplaner med brygga 

2 st. orienteringskartor 

2 st. yttrande från ombud 

5 st. fotografier från platsbesök 



 

PROTOKOLL Sida 20(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 165/20 MSN/2020/0903/237 

Lundby 1:319, Lövtorpsvägen 50, Norra Sorunda - Ansökan 
om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus i 1,5 våningar med en byggnadsarea om ca 128 m2. 

Fasader med stående träpanel avfärgas i röd kulör tak, beläggs med gråa betongtakpannor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-04 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 st. situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
1 st. markplaneringsritning 
1 st. fasadritning 
2 st. marksektionsritningar 
1 st. plan- och sektionsritning  
1 st. ansökan. 

Bilagor 
Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) från tidigare ärende 

MSN/2017/0224/235. 

  



 

PROTOKOLL Sida 21(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 166/20 MSN/2020/0904/237 

Lundby 1:320, Lövtorpsvägen 48, Norra Sorunda - Ansökan 
om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus i 1,5 våningar med en byggnadsarea om ca 128 m2. 

Fasader med stående träpanel avfärgas i röd kulör tak, beläggs med gråa betongtakpannor. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-04 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 st. situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
1 st. markplaneringsritning 
1 st. fasadritning 

2 st. marksektionsritningar 
1 st. plan- och sektionsritning 
1 st. ansökan.. 

Bilagor 
Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) från tidigare ärende 
MSN/2017/0224/235 



 

PROTOKOLL Sida 22(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 167/20 MSN/2020/0959/237A 

Lundby 1:110, Rensättravägen 27, Norra Sorunda - Ansökan 
om bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 
Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus i 1 våning med källare och loft. Tillbyggnaden sker med en 

bruttoarea om ca 205 m² varav ca 97 m² utgör byggnadsarea. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för tillbyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-04 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 st. ansökan 
1 st situationsplan 
2 st fasadritningar 
1 st. sektionsritning 
3 st. planritningar. 
 



 

PROTOKOLL Sida 23(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 168/20 MSN/2020/1007/227A 

Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, 149 92 Nynäshamn - Beslut om 
bygglov och startbesked för komplementbyggnad (ladugård) 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut   
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnation av en ladugård som ersätter befintlig ladugård. Den kommer uppföras i 

1 våning med 2 loft längs vardera kortsida. Byggnaden har en bruttoarea om 236 m2 varav 184 m2 

utgör byggnadsarea. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bygglov beviljas för nybyggnation av komplementbyggnad (ladugård) 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 kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs. 

2. Åtgärden får påbörjas men tidigast fyra veckor efter beslutet kungjorts. 

3. Utstakning och lägeskontroll krävs inte i detta ärende. 

4. Byggnaden får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet innan 

byggnadsnämnden har lämnat ett slutbesked.  

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

a) Undertecknad kontrollplan där byggherren intygar att kontrollplanen följts och att 
byggnadsåtgärderna överensstämmer med beviljat bygglov. 

b) Utlåtande från kontrollansvarig gällande PBL. 
c) Undertecknad och ifylld blankett ”begäran om slutbesked” 
d) Eventuella relationshandlingar (A-ritningar/K-ritningar) 

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Berganders yrkande.  



 

PROTOKOLL Sida 24(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

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

Berganders yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-07-29 

Handlingar som tillhör beslut 
1 situationsplan baserad på utdrag ur baskartan 

2 ritningar på komplementbyggnaden 

2 konstruktionsritningar 

Tomtplatsavgränsning 

Kontrollplan 

En enkel teknisk beskrivning 

dimensioneringsintyg 

fullmakt 

Ansökan 

Bilagor 
Översiktskarta 

Karta över fastigheten 

Yttrande från fastighetsägare till Svärdsund 1:5 

Yttrande från fastighetsägare till Västberget 1 

Svarsbrev från sökande 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(25) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-08-18  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 169/20 MSN/2019/0664/234 

Sorunda-Dyvik 1:82, Östra Vägen 2, Lisö – bygglov för 
nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnader - 
Utvecklad talan till Mark- och miljödomstolen 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag 

Ärendet 
Ansökan avsåg nybyggnad av fritidshus i 1 våning med en bruttoarea om 60m², varav 60m² utgör 
byggnadsarea samt nybyggnad av 2 stycken komplementbyggnader (garage och gästhus) om 20 
m² byggnads- och bruttoarea vardera. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till utvecklad talan till Mark- och 
miljödomstolen i mål P 1049-20. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut den 23 januari 2020 
Presentationsmaterial till AU- och nämndsammanträde     
Tjänsteutlåtande, 2020-07-16 
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