
 

PROTOKOLL Sida 1(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-06-02 
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Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2020-06-02 kl. 13.00-15.05 

Beslutande 

Daniel Adborn (L)   

Bodil Toll (M)  

Göran Bergander (S)  

 

  

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef 

Marie Stålbarn Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov,  

Claes Kilström, fastighetschef, via Teams 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, via Teams 

Percy Tollebrant, t.f. VA-chef, via Teams 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare  

Marie Ekenstierna, controller, via Teams  

Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef  

Daniel Hjertton, bygglovskonsult 

Maria Landin, planchef 

Andreas Winander Schönning, samhällsplanerare 

Pitchayan Buachoom, plan- och landskapsarkitekt 

Jaana Eberkvist, planarkitekt/trafikplanerare 

 

 

Via Teams, §§ 123-131 

Via Teams, §§ 123-131 

Via Teams, §§ 123-131 

 

Via Teams, §§ 123-128 

§§ 136-150 

§§ 136-150 

§§ 130-135 

§§ 130-135 

Via Teams, §§ 129-134 

Via Teams, §§ 129-131 

 

Paragrafer 
§§ 123-150 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2020-06-02 kl. 15.10 

 

Underskrifter 
 
 

Daniel Adborn (L) 

Ordförande 

Göran Bergander (S) 

Justerare 

 

  
 

Elin Fernström 
Sekreterare  
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Innehållsförteckning         

   

 Ärende 

§ 123/20 Fastställande av dagordning 

§ 124/20 Personalfrågor 

§ 125/20 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 126/20 Övriga frågor och medskick 

§ 127/20 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2020 

§ 128/20 Renovering dricksvattenledning Täppvägen 

§ 129/20 Utökade medel gällande Gröndalsskolans Tak, Hus A 

§ 130/20 Planuppdrag för Torp 2:26, Sorunda brandstation 

§ 131/20 Samrådsbeslut för detaljplan Nynäshamn 2:23 m.fl. 

§ 132/20 Avslut av detaljplan Vansta 5:28, Ösmo 

§ 133/20 
Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat på del av 
fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, Stora Vika kalkbrott 

§ 134/20 
Information om inkomna yttranden från granskningen, Kalvö 
industriområde 

§ 135/20 Information om inkomna yttranden från samrådet Lyngsta 2:2 

§ 136/20 
Delegation av beslutanderätt inom bygglovsärenden m.m. 17 juni - 4 

augusti 2020 

§ 137/20 
Berga 9:36, Rosenlund 3, 149 92 Nynäshamn - Ansökan om 
strandskyddsdispens för upplag av båtar avslås 

§ 138/20 
Långholm 1:13, Långholm 6, Nynäshamn – Ansökan om 

strandskyddsdispens för ändrad användning från två 
ekonomibyggnader till komplementbyggnader 

§ 139/20 
Sågsten 1:7, Krokskär 19, Nynäshamn – Ansökan om 
strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad 

§ 140/20 
Norr enby 5:30, Norr enby 5, Sorunda – Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 

§ 141/20 
Sjöfröken 2, Strandvägen 11, 149 34 Nynäshamn - Bygglov för 

nybyggnation av fritidshus samt utökning av brygga avslås 

§ 142/20 

 – Påföljd 

(Byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan att bygglov beviljats 
och startbesked meddelats 

§ 143/20  – påföljd föreläggande med vite 

§ 144/20  Påföljd föreläggande med vite 

§ 145/20  – påföljd föreläggande med vite 

§ 146/20  – påföljd föreläggande med vite 

§ 147/20  – påföljd föreläggande med vite 
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§ 148/20 
Pipartorp 1_8, Pipartorpsvägen 5, Norra Sorunda - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus 

§ 149/20 
Oxnö 8:21, Strandskydsdispens för nybyggnad av fritidshus och 
komplementbyggnad - information 

§ 150/20 Information om uppdrag Ören 

 

Paragraferna behandlades i ordning: 123-142, 150, 143-149 
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§ 123/20 

Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställs.  
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§ 124/20  

Personalfrågor 
Marie Stålbom Warg, avdelningschef för plan, stab och bygglov; Jesper Skoglund, stadsmiljöchef; 

Percy Tollebrant, t.f. VA- och renhållningschef; Claes Kilström, fastighetschef och Alf Olsson, 
förvaltningschef ger en muntlig rapport om aktuella personalfrågor.  
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§ 125/20  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Alf Olsson, förvaltningschef; Claes Kilström, fastighetschef; Percy Tollebrant, t.f. VA- och 

renhållningschef och Marie Stålbom Warg, avdelningschef för plan, stab och bygglov informerar 
allmänt om pågående upphandlingar och avtal.  
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§ 126/20  

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

Göran Bergander (S) önskar att väcka ett ärende angående toalett i Ösmo. Ärendet behandlas i 
nämnden den 16 juni 2020.  

Göran Bergander (S) väcker en fråga angående miniremissen om VA översynen. Yttrande över 
remissen ska vara inne senast den 30 juni 2020.   

Göran Bergander  (S) ställer en fråga angående redovisningen av Tallbackaskolan och den kalkyl 

som presenterades. Han undrar om det hänt något mer i frågan. Dokumentation skickas ut till 
Göran. Claes Kilström, fastighetschef, svarar och tar med sig frågan. 

Daniel Adborn (L) ställer en fråga om återkoppling angående container vid fastigheten Nibble 1:38. 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef och Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, svarar på frågan.  

Daniel Adborn (L) ställer en fråga om ombyggnationen av busshållplats på Maria Barkmans väg och 

att det har gjort det svårt att köra där. Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, svarar och tar med sig 
frågan. Återrapportering sker på nämnden.  

Daniel Adborn (L) undrar hur hanteringen av uppeldade fordon ser ut. Jesper Skoglund, stadsmiljö, 
svarar och återkopplar på nämnden.  
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§ 127/20 MSN/2020/0976/008 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens balanslista, maj 2020 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens balanslista för maj 2020. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en balanslista över uppdrag och medskick 

som ännu inte är slutförda. Balanslistan omfattar uppdrag från miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden till förvaltningen, medborgarförslag som ankommer på nämnden att 
besvara, uppdrag från andra nämnder, remisser som ska besvaras av nämnden samt frågor som har 

uppkommit under § Övriga frågor och medskick på nämndsammanträden och arbetsutskott. 
Balanslistan omfattar inte investeringsärenden och planärenden. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens balanslista för maj 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Balanslista, 2020-05-20 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 
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§ 128/20 MSN/2020/0879/344 

Renovering dricksvattenledning Täppvägen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att  

genomföra projekt i enlighet med nedan angivna arbeten. Finansiering sker genom att i anspråk ta 9 
miljoner kronor var av 2 miljoner kr omfördelas från investering IV113797 (DUF Marsta) och 

resterande 7 miljoner kronor tar ur den reinvesteringsram som är avsatta i budget för år 2020 för 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Ledningsnät Vatten och avlopp.  

Sammanfattning 
Vattenledningen utmed Täppvägen är i stort behov av renovering. Ledningen är från 1950-talet och 

tillverkad av gjutjärn. På denna sträcka har man haft många driftstörningar vilket medför 
olägenheter för berörda abonnenter. Vidare avser Marsta vägförening att lägga nu beläggning på 

Täppvägen därför önskar de att vi renoverar våra ledningar under 2020 så de kan lägga ny 
beläggning våren 2021. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att  

genomföra projekt i enlighet med nedan angivna arbeten. Finansiering sker genom att i anspråk ta 9 
miljoner kronor var av 2 miljoner kr omfördelas från investering IV113797 (DUF Marsta) och 

resterande 7 miljoner kronor tar ur den reinvesteringsram som är avsatta i budget för år 2020 för 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens resultatenhet Ledningsnät Vatten och avlopp 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Reinvesteringskalkyl 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-19 
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§ 129/20 MSN/2018/0304/291 

Utökade medel gällande Gröndalsskolans Tak, Hus A 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har i uppdrag att renovera om taket på Gröndalsskolan, 

hus A. Förvaltningen konstaterar att tilldelade medel inte räcker till för att kunna påbörja 

ombyggnationen av taket. De utökade medlen som krävs för att påbörja ombyggnationen uppgår till 
cirka 3,2 miljoner kronor. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen önskar att ta investeringsmedel 

från projektet gällande Tillgänglighetsanpassning Gröndalshallen, då byte av 
ventilationsanläggningen inte kunde genomföras på grund av för liten budget. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 
 - att ur investeringsprojekt Gröndalshallen MoB KF18 MSN §109/2018 för Gröndalshallens 

tillgänglighetsanpassning, återför 5 miljoner kronor medel till budgetram för investeringar 2020. 

 
- att ianspråkta 3,2 miljoner kronor från budgetram för investeringar 2020, för att utöka budget i 

investeringsprojekt Takrenovering på Gröndalsskolan MSN §85/2018, vilket medför en total budget 
om 14,9 miljoner kronor. 

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 (L) ställer förvaltningens förslag mot Tolls yrkande och finner bifall för Tolls yrkande. 

 
 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Takrenovering på Gröndalsskolan - Kalkylförändringar över tid 

Takrenovering på Gröndalsskolan - Preliminär betalplan 
Takrenovering Gröndalsskolan – Drift och investeringskalkyl 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 
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§ 130/20 MSN/2020/0585/214 

Planuppdrag för Torp 2:26, Sorunda brandstation 

Arbetsutskottets förslag till  beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 

detaljplaneläggning av Torp 2:26, Sorunda brandstation enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 

Sammanfattning 
Södertörns brandförsvarsförbund har behov av att bygga ut den befintliga brandstationen i Sorunda. 
Bland annat vill man kunna bygga till ett ytterligare omklädningsrum vilket bland annat kan förbättra 

möjligheterna att rekrytera kvinnor till verksamheten. Brandstationen står på fastigheten Torp 2:26 
som regleras av detaljplan 725 antagen 1993. I detaljplanen begränsas byggrätten till en byggruta 

kring den befintliga byggnaden samt ytterligare en byggruta för en kontorsbyggnad som inte längre 
finns kvar. Större delen av fastigheten är reglerad som prickmark vilket innebär att marken inte får 
bebyggas.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att pröva 

detaljplaneläggning av Torp 2:26, Sorunda brandstation enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen 
(2010:900) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Start-PM 
Beslut från kommunstyrelsen, § 63 2020-03-19 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-25 
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§ 131/20 MSN/2018/1891/214 

Samrådsbeslut för detaljplan Nynäshamn 2:23 m.fl. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav den 22 januari 2019 § 20 miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en detaljplan för Nynäshamn 2:23 m.fl.  

Detaljplanen medger för upplag av snö och båtar samt långtidsparkering. Planen reglerar även för 

ett accelerationskörfält för högersvängande fordon ut från Raffinaderivägen norrut på riksväg 73 
enligt Trafikverkets beslut.  

Båtupplaget och långtidsparkeringen är kombinerad på en yta om cirka 10 437 kvadratmeter för att 
effektivisera markanvändningen. Inom båtupplaget och långtidsparkeringen medges en byggrätt för 

ett klubbhus och servicehall med en totalhöjd på 3.5 respektive 7 meter samt en byggnadsarea på 
50 respektive 100 kvadratmeter. Servicehallen är anpassad för större båtar och maskiner och 
inkluderar en miljöstation för hantering av miljöfarligt avfall.  

Ytan för snöupplag utgör cirka 4 755 kvadratmeter. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplan för Nynäshamn 2:23 m.fl. skickas ut 
på samråd enligt 5 kap. 11 § PBL 2010:900. 

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 (L) ställer förvaltningens förslag mot Tolls yrkande och finner bifall för Tolls yrkande. 

 
 

 

 

Beslutsunderlag 
Plankarta  

Planbeskrivning  

Fastighetskonsekvenskarta 
Kostnadsbedömning   

Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 
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§ 132/20 MSN/2017/0210/214 

Avslut av detaljplan Vansta 5:28, Ösmo 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

 
- notera protokollet från sammanträde med kommunstyrelsen och miljö- och 

samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2020 
 

- detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas 

 
- kommunfullmäktige informeras om nämndens beslut angående projektet Vansta 5:28 

Sammanfattning  
Detaljplaneförslaget för Vansta 5:28 har varit ute på samråd. De inkomna yttrandena har lett till att 

kommunen föreslagit ett antal revideringar av förslaget. Exploatören har därefter meddelat att man 

inte längre vill gå vidare med förslaget utan önskar att planarbetet pausas på obestämd tid. 
Förvaltningen föreslår att detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
 

notera protokollet från sammanträde med kommunstyrelsen och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 18 mars 2020 

 

detaljplanen för Vansta 5:28 avslutas 
 

kommunfullmäktige informeras om nämndens beslut angående projektet Vansta 5:28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll från gemensamt arbetsutskott msn och ks 2020-03-18 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-20 
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§ 133/20 MSN/2015/1004/265 

Beslut om fortsatt process gällande bildande av naturreservat 

på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och Stora Vika 6:29, 
Stora Vika kalkbrott 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

 - att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 

av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
 

 - att kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploateringsenheten) får i uppdrag att gå vidare 
med markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens värdering  

 

 - att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 

reservatsbildande 

Sammanfattning 
Arbetet med att bilda ett naturreservat av kalkbrottet i Stora Vika har pågått sedan 2016. Ett förslag 

till skötselplan och naturreservatsföreskrifter har arbetats fram och varit ute på samråd våren 2019. 
Parallellt med framtagandet av reservatshandlingar har kommunen låtit göra en ekonomisk 

värdering av marken.  
 

Värdering och ersättningsutredning är gjord utifrån vedertagna metoder att beräkna värde och 

ersättning för intrång i gällande markanvändning vid bildande av naturreservat.  
 

Markägaren för Stor Vika 6:1 har presenterat en egen värdering som uppgår till ett flera gånger 
högre belopp än kommunens värdering. Några förhandlingar om markinköp har ännu inte inletts 

med markägaren av Stora Vika 6:1, annat än att kommunens förhandlare presenterat kommunens 

värdering. Detsamma gäller för Stora Vika 6:29.  
 

För att förhandlingarna ska kunna starta krävs ett beslut från kommunfullmäktige. Förvaltningen 
föreslår att arbetet med att bilda naturreservat fortsätter och att kommunen köper in marken. 

Förhandlingen ska utgå från den värdering som kommunen låtit göra. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Alternativ 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 
 

att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott fortsätter enligt alternativ 1a, inköp 

av mark på del av fastigheterna Stora Vika 6:1 och 6:29 
 

att kommunstyrelseförvaltningen (mark- och exploateringsenheten) får i uppdrag att gå vidare med 
markförhandling med fastighetsägare med utgångspunkt i kommunens värdering  

 

att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att bereda alternativ 1c för beslut, om 
markförhandlingen inte är avslutad 6 månader efter att kommunfullmäktige fattat beslut om fortsatt 

reservatsbildande 
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Alternativ 2 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att arbetet med att bilda naturreservat av Stora Vika kalkbrott avslutas 
 

att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda vilket av alternativen 2 a-c 
som är lämpligt att gå vidare med 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag Alternativ 1.  

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag Alternativ 1.  

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag Alternativ 1.  

Arbetsutskottet är eniga om detta alternativ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Karta 

Översikt alternativ och konsekvenser 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-12 
 



 

PROTOKOLL Sida 16(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 134/20 MSN/2015/0505/214 

Information om inkomna yttranden från granskningen, Kalvö 

industriområde 

Pitchayan Buachoom, plan- och landskapsarkitekt, informerar muntligt.  
   



 

PROTOKOLL Sida 17(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 135/20 MSN/2015/0722/214 

Information om inkomna yttranden från samrådet Lyngsta 2:2 

Andreas Winander- Schönning, planarkitekt, informerar muntligt.  
 

  



 

PROTOKOLL Sida 18(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 136/20 MSN/2020/0889/002 

Delegation av beslutanderätt inom bygglovsärenden m.m. 17 

juni - 4 augusti 2020 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar nämndens förste vice ordförande att fatta beslut i 
följande typer av ärenden under perioden 17 juni – 4 augusti 2020: 

 Strandskyddsdispens 

 Förhandsbesked 

 Bygglov utanför planlagt område 

Sammanfattning 
Plan- och bygglagen reglerar handläggningstider till tio veckor med möjlighet att genom särskilt 
beslut förlänga med ytterligare tio veckor. I syfte att upprätthålla god service föreslår därför 

förvaltningen att nämnden delegerar beslutanderätten i vissa ärenden till nämndens ordförande så 
att denne kan fatta beslut under sommaren när nämnden inte sammanträder. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar nämndens ordförande att fatta beslut i följande 
typer av ärenden under perioden 17 juni – 4 augusti 2020: 

 Strandskyddsdispens 

 Förhandsbesked 

 Bygglov utanför planlagt område 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bemyndigar nämndens förste vice 
ordförande att fatta beslut i följande typer av ärenden under perioden 17 juni – 4 augusti 2020: 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till Adborns yrkande.  

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Adborns yrkande.  

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot Adborns yrkande och finner bifall för Adborns 

yrkande. 

 

 
 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-07 



 

PROTOKOLL Sida 19(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 137/20 MSN/2019/1097/267B 

Berga 9:36, Rosenlund 3, 149 92 Nynäshamn - Ansökan om 

strandskyddsdispens för upplag av båtar avslås 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Ärendet gäller strandskyddsdispens för upplag av båtar. Cirka 300 m2 beräknas tas i anspråk i 

fastighetens nordvästra hörn. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Dispens från strandskyddet gällande upplag av båtar på fastigheten Berga 9:36 avslås, med stöd av 

7 kap. 18 b § MB, för upplag av båtar på fastigheten Berga 9:36. 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Adborns yrkande.  

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot Adborns yrkande och finner bifall för Adborns 

yrkande. 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 situationsplan uppritad på utdrag ur baskartan 

Ansökan. 

Bilagor 
Ansökningshandlingar 

Lokaliseringskartor 

Skrivelse från sökanden 

Kartor från 1958-2008 

Yttrande från Södertörns miljö- hälsoskyddsförbund 

Yttrande från grannar 

Yttrande från fastighetsägare, inkommit 27 maj 2020 

 



 

PROTOKOLL Sida 20(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 138/20 MSN/2020/0519/267B 

Långholm 1:13, Långholm 6, Nynäshamn – Ansökan om 

strandskyddsdispens för ändrad användning från två 
ekonomibyggnader till komplementbyggnader 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta enligt markering på situationsplan. 

Ärendet 
Ansökan avser ändrad användning av två st. ekonomibyggnader till komplementbyggnader (förråd). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta enligt markering på situationsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
1 st. situationsplan baserad på utdrag ur baskartan 

2 st. fotografier på aktuella byggnader 
1 st. ansökan. 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-20  



 

PROTOKOLL Sida 21(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 139/20 MSN/2020/0458/267B 

Sågsten 1:7, Krokskär 19, Nynäshamn – Ansökan om 

strandskyddsdispens för tillbyggnad av komplementbyggnad 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

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

komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende gäller byggnadens utbredning på 

mark. 

Ärendet 
Ansökan avser tillbyggnad av komplementbyggnad (gäststuga) om 23,5 m² byggnads- och 

bruttoarea. Komplementbyggnaden får efter tillbyggnaden en sammanlagd byggnads- och 

bruttoarea om ca 40 m². 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende gäller byggnadens utbredning på 

mark. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
3 st. situationsplaner baserad på utdrag ur baskarta 
1 st. plan- och sektionsritning 

1 st. fasadritning 
1 st. ansökan med följebrev 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-14 

Bilagor 
Foton på befintlig komplementbyggnad 

  



 

PROTOKOLL Sida 22(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 140/20 MSN/2020/0415/237 

Norr enby 5:30, Norr enby 5, Sorunda – Ansökan om bygglov 

för nybyggnad av enbostadshus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

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

Ärendet 
Ansökan om nybyggnad av enbostadshus i 2 våningar med en bruttoarea om ca 235 m² varav ca 

136,5 m² utgör byggnadsarea. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 

1 st markplaneringsritning 
2 st plan- och sektionsritningar 

2 st fasadritningar  
1 st ansökan 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-14 

Bilagor 
Remissvar från planenheten 

Yttrande från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund i tidigare ärende 
Yttrande från sökande gällande planenhetens remissvar 

 



 

PROTOKOLL Sida 23(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 141/20 MSN/2020/0641/234 

Sjöfröken 2, Strandvägen 11, 149 34 Nynäshamn - Bygglov för 

nybyggnation av fritidshus samt utökning av brygga avslås 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Bygglov avslås för nybyggnation av fritidshus samt utökning av brygga på fastigheten Sjöfröken 2, 

med stöd av 9 kap. 30 § samt 31 b § PBL. 

Ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av fritidshus i 1 våning med loft med en byggnadsarea om cirka 124,5 m²  

varav cirka 106 m² utgör bruttosarea samt utökning av befintlig brygga. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Bygglov avslås för nybyggnation av fritidshus samt utökning av brygga på fastigheten Sjöfröken 2, 

med stöd av 9 kap. 30 § samt 31 b § PBL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

Handlingar som tillhör beslutet 
1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 

3 ritningar på huvudbyggnaden 

En ansökningsblankett. 

Bilagor 
Översiktskarta 
Karta över fastigheten 

  



 

PROTOKOLL Sida 24(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 142/20 MSN/2018/1488/221 

 – Påföljd 

(Byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan att bygglov 
beviljats och startbesked meddelats 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 

§ PBL av fastighetens ena ägare  med 7686 kronor och av fastighetens andra ägare 

 med 7686 kronor. För den sammanlagda byggnadsavgiften om 15 372 kronor är 

fastighetsägarna solidariskt betalningsskyldiga. 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan bygglov beviljats eller startbesked meddelats påbörjat 

byggnadsarbeten avseende stödmurar med en längd om 30 meter.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 

§ PBL av fastighetens ena ägare  med 7686 kronor och av fastighetens andra ägare 

 med 7686 kronor. För den sammanlagda byggnadsavgiften om 15 372 kronor är 

fastighetsägarna solidariskt betalningsskyldiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Klagomål 

Förklaring  

Protokoll från besök av fastigheten  

Verifiering av rättelse gällande komplementbyggnad  

Ortofoton 2017 och 2019 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-19 



 

PROTOKOLL Sida 25(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 143/20 MSN/2020/0762/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 26 kap. 9 

och 14 §§ MB, vid vite om 25 000 kronor, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom 

vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den altan med vindskydd som är uppförd på stranden på den sydliga delen av fastigheten strax 

söder om vegetationsgränsen (bild 2 & 3) 

2. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha uppfört 

en altan med vindskydd samt en bod på strandskyddat område. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 26 kap. 9 

och 14 §§ MB, vid vite om 25 000 kronor, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom 

vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den altan med vindskydd som är uppförd på stranden på den sydliga delen av fastigheten strax 

söder om vegetationsgränsen (bild 2 & 3) 

2. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 och 2020-05-13 

Karta med bilder markerade samt flygfoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tidigare beslut med karta / tomtplats 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 



 

PROTOKOLL Sida 26(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 144/20 MSN/2020/0761/221 

 - Påföljd föreläggande med vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 26 

kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor och , vid vite 

om 10 000 kronor att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta 

bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

2. De utemöbler som är permanent uppställda på stranden på den sydliga delen av fastigheten 

strax söder om vegetationsgränsen (bild 1, 2, 4 & 5) samt uppdragningsramp (bild 3) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha uppfört 

en bod samt permanent placerat utemöbler på strandskyddat område. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 26 

kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor och , vid vite 

om 10 000 kronor att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta 

bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

3. Den bod som är uppförd på stranden på den sydostliga delen av fastigheten strax söder om 

vegetationsgränsen (bild 1 & 4) 

4. De utemöbler som är permanent uppställda på stranden på den sydliga delen av fastigheten 

strax söder om vegetationsgränsen (bild 1, 2, 4 & 5) samt uppdragningsramp (bild 3) 

 

Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 och 2020-05-13 

Karta med bilder markerade samt flygfoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 27(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 145/20 MSN/2020/0306/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha satt 

upp staketstolpar samt permanent uppställda utemöbler på strandskyddat område. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och 

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 

20 000 kronor vardera, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft 

låta ta bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. De fyra staketstolpar med som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet Ören 1:34 och 

Ören 1:110, från vegetationsgränsen ner mot strandkanten (bild 1 & 4) 

2. De på stranden strax söder om vegetationsgränsen permanent uppställda utemöblerna samt 

flaggstång (bild 3) 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Adborns yrkande.  

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot Adborns yrkande och finner bifall för Adborns 

yrkande. 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 samt 2020-05-13 

Karta med bilder markerade samt flygfoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

 



 

PROTOKOLL Sida 28(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 146/20 MSN/2020/0765/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs , med stöd av 26 kap. 9 

och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom 

vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den del av staketet som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  

, från vegetationsgränsen ner på stranden, med påhängd skylt (bild 1, 2, 4 & 5) 

2. Den på stranden uppförda altanen (bild 3) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha satt 

upp ett staket, en skylt samt uppfört an altan på strandskyddat område. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  med stöd av 26 kap. 9 

och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor, att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom 

vunnit laga kraft låta ta bort följande enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Den del av staketet som i söder löper utmed gränsen mellan fastighet  

, från vegetationsgränsen ner på stranden, med påhängd skylt (bild 1, 2, 4 & 5) 

2. Den på stranden uppförda altanen (bild 3) 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 och 2020-05-13 

Karta med bilder markerade samt flygfoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 

 

  



 

PROTOKOLL Sida 29(32) 

Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2020-06-02  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 147/20 MSN/2020/0758/221 

 – påföljd föreläggande med 

vite 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor vardera, 

att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande 

enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Det på stranden uppförda vindskydd som är utfört med cement och stenar från stranden samt 

de permanent uppställda solstolarna (bild 1 och 2) 

Överklagande  
Beslutet kan överklagas. Se bifogad information 

Ärendet 
Ärendet behandlar påföljd för att utan dispens från strandskyddet enligt Miljöbalken (MB) ha uppfört 

ett murat vindskydd samt permanent placera solstolar på strandskyddat område. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

I egenskap av fastighetsägare föreläggs  och  

, med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ MB, vid vite om 20 000 kronor vardera, 

att senast till tre månader efter att detta beslut eller dom vunnit laga kraft låta ta bort följande 

enligt bifogad karta och fotografier: 

1. Det på stranden uppförda vindskydd som är utfört med cement och stenar från stranden samt 

de permanent uppställda solstolarna (bild 1 och 2) 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Bilder tagna vid besök 2019-09-18 

Karta med bilder markerade samt ortofoton 

Fastighetsägarnas förklaring 

Tidigare beslut om tomtplats ursprungsfastigheten Ören 1:22 

Tjänsteutlåtande, 2020-05-18 
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§ 148/20 MSN/2020/0336/235 

Pipartorp 1:8, Pipartorpsvägen 5, Norra Sorunda - Ansökan om 

förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tvåbostadshus i en våning med inredd vind med 

bruttoarea om cirka 370 m² varav byggnadsarea om cirka 260 m².  

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Negativt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av tvåbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 § PBL 

Yrkanden 
Daniel Adborn (L) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande. 

Propositionsordning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 

Förvaltningens förslag mot Adborns yrkande.  

Proposition 
Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot Adborns yrkande och finner bifall för Adborns 

yrkande. 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-05-19 

Handlingar som tillhör beslutet 
1st situationsplan 

1st ansökningsblankett 

Bilagor 
Yttrande från berörda sakägare 

Yttrande från sökande 

Remiss från kommunantikvarie 
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§ 149/20 MSN/2020/0571/267B 

Oxnö 8:21, Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 

och komplementbyggnad - information 

Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef, informerar muntligt.  
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§ 150/20        

Information om uppdrag Ören 

Daniel Hjertton, bygglovkonsult, informerar muntligt.  
 

 


	Namnlös



