
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 
 2020-05-05   
 

      

    

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-05-05 

Anslaget sätts upp: 2020-05-08 Anslaget tas ned: 2020-05-29 
Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Anneli Hallberg   

Plats och tid 
Sammanträdesrum Viksten, 2020-05-05 kl. 13.00-15:55 

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 via Skype 
Claes Kilström, fastighetschef via Skype §§ 91-93, 95, 92, 94, 96, 103-104, 122, 97-102, 105-109 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef via Skype §§ 91-93, 95, 92, 94, 96, 103-104, 122, 97-102, 105-109 
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef via Skype §§ 91-93, 95, 92, 94, 96, 103-104, 122, 97-102, 105-109 
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare via Skype  
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare 
Daniel Hjertton, bygglovskonsult §§ 110-121 
Marie Ekenstierna, controller via Skype §§ 91-93, 95 
Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef §§ 110-121 
Josefine Gustafsson, inköpssamordnare via Skype §§ 91, 93 
Malin Qviberg, projektledare VA §§ 91-93, 95, 92, 94, 96, 103-104, 122 

Pitchayan Buachoom, landskaps/planarkitekt §§ 100-109 
Maria Landin, planchef , §§ 100-109 

Paragrafer 

§§ 91-122 

Justeringens plats och tid 

B-hus, plan 2, 2020-05-07 kl 13:00 

Underskrifter 

 
 
  

Daniel Adborn   Göran Bergander  
Ordförande  Justerare 
 
 
 
 
Anneli Hallberg 

Sekreterare   



 

 

PROTOKOLL        Sida 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning             

 

 Ärende 

 Upprop och anmälan av förhinder 

 Val av justerare 

§ 91 Fastställande av dagordning 

§ 92 Personalfrågor 

§ 93 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 94 Övriga frågor och medskick 

§ 95 Muntlig information om Tertialuppföljning 1 (T1) 2020 

§ 96 Investering infartsparkering Segersäng 

§ 97 
Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - Muddra och fyll på sand vid 
badplatsen, Stora Vika 

§ 98 Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - Röjning av strand, Stora Vika 

§ 99 
Svar på medborgarförslag om förbättring av parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid 
Gröndalsskolan 

§ 100 
Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser vid förskolan Fjärden, utökad belysning 

vid hundhägnet och bollplanen 

§ 101 
Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Vikingavägen, 
korsningen Vikingavägen-Lövlundsvägen samt norra Hamngatan 

§ 102 Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus Nynäshamn 

§ 103 Utökning av projektbudget - Investering av reservkraft 

§ 104 
Investering överföringsledning mellan Segersäng och Ekeby och kommunalt vatten och 

avlopp i Ekeby 

§ 105 
Information - Beslut om samråd för detaljplanen del av Själv 5:14, Segersängs 
företagsby 

§ 106 Information - inkomna yttranden vid samråd för detaljplan S1 

§ 107 Planuppdrag Spiken 1 m fl 

§ 108 Avslut av planbesked Nibble 1:4, utvidgning av befintligt äldreboende Tallåsen, Ösmo 

§ 109 Avslut av detaljplan för Angeln 2 och planuppdrag för del av Vansta 5:50 

§ 110 Fråga om överklagande av lantmäteriförrättning 

§ 111 Diskussionspunkt om amorteringar i bygglovsärenden  

§ 112 
 – Påföljd (Byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd 

utan att bygglov beviljats och startbesked meddelats 

§ 113 
 – Fortsatt påföljd (byggsanktionsavgift) för 

påbörjad åtgärd utan bygglov beviljats eller startbesked meddelat  

§ 114 
Nynäshamn 2:32, Oljehamnsvägen 2, Nynäshamn – Påföljd (byggsanktionsavgift) för 
påbörjad åtgärd utan att startbesked meddelats  

§ 115 
Hammersta 1:6, Alsnäset 18, Ösmo - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av komplementbostadshus för fritidsändamål 

§ 116 
Herrhamra 3:4, Skårnö Herrhamra 14, Torö – Ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av komplementbostadshus 



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 
Hökviksudden 3:1, Nabbenvägen 10, Torö – Ansökan om strandskyddsdispens för 

nybyggnad av komplementbyggnad 

§ 118 
Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, Torö – Ansökan om strandskyddsdispens för 
ersättningsbyggnad lada 

§ 119 
Sittesta 1:22, Sittesta 21, Ösmo – Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
verkstad och kontorsbyggnad 

§ 120 
Över Söderby 1:47, Hemfosavägen 109, Norra Sorunda, Ansökan om förhandsbesked 

för nybyggnad av enbostadshus 

§ 121 Information om uppdrag Ören 

§ 122 Utökning av projektbudget – SBR Nynäshamns reningsverk 

  

 
 

Paragraferna behandlades i ordning: 91-93, 95, 92, 94, 96, 103-104, 122, 97-102, 105-121  



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 91/20   

Fastställande av dagordning  
Förvaltningen önskar att ärende §93 och §95 behandlas direkt efter §91 
 
Dagordningen fastställs med ovanstående ändring.  
 
____________ 
 
 
 
 
   



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 92/20   

Personalfrågor  
Presentation av Percy Tollebrant, t.f VA-chef. 
 
Percy Tollebrant, t.f VA-chef och Marie Stålbom Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov ger en 
muntlig redovisning av aktuella personalfrågor.  

______________ 
 
 
 
 
   



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 93/20   

Aktuella upphandlingar och avtal  
Josefine Gustafsson, inköpssamordnare, gör en muntlig redovisning.  
 
 
 

______________ 
 
 
 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 94/20   

Övriga frågor och medskick  
Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen.  
 
Göran Bergander (S) ställer en fråga om hur arbetet med den beslutade organisationsförändringen av 
fastighetsavdelningen fortgår och önskar en statusrapportering angående planering och faser. Claes 
Kilström fastighetschef, informerar om arbetet fortskrider. Förvaltningen tar med sig frågan och 
rapportering kommer ske i nämnden den 19 maj 2020. 
 
Göran Bergander (S) undrar om parkeringsutredningen kommer att kompletteras för Nynäshamns 
centrum med tanke på att kommunen har tagit över fastigheten Nornan 32 och Allkärsplan. Förvaltningen 
svarar att det är kommunstyrelsen som äger frågan.  
 
___________ 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 95/20  Dnr MSN/2019/0669/040-13 

Muntlig information om Tertialuppföljning 1 (T1) 2020 
Marie Ekenstierna, controller, informerar muntligt om arbetet.  
 
__________________ 
 
 

 

 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 96/20  Dnr MSN/2019/2090/315-2 

Investering infartsparkering Segersäng 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Vid pendeltågstation finns stort behov av fler parkeringsplatser för pendlare. Förvaltningen föreslår att 
befintlig parkering utökas med ca 25-30 platser. Åtgärden planeras utföras under 2020. 

Beslutsunderlag 

Segersängs station parkering karta 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utöka den befintliga infartsparkeringen vid Segersängs 
pendeltågstation. 
 
Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 1,0 miljoner kronor ur den ram som är 
avsatt för Stadsmiljö investeringar 2020-2024. Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 40 000 kr med 
genomsnittlig avskrivningstid på 25 år. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 97/20  Dnr MSN/2019/1769/008-4 

Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - 
Muddra och fyll på sand vid badplatsen, Stora Vika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Medborgarförslaget föreslår att badplatsen i Stora Vika muddras och fylls på med sand. Förvaltningen ser 
dessa åtgärder som svårgenomförbara inom en överskådlig tid och föreslår miljö och 
samhällsbyggnadsnämnden att avslå medborgarförslaget. 
 
I budgeten för badplatser ingår att fylla på med sand, städa och tömma toaletter alla andra åtgärder är 
ej finansierade. 

Beslutsunderlag 

Bilder 2020-04-07 
MSN AU 2020-04-01 § 69.pdf 
Beslut - Kf § 164.3 2019-10-17 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Medborgarförslag - Att man muddrar och fyller på med sand vid badplatsen i Stora Vika.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att muddra och fylla på 
sand vid badplatsen, Stora Vika. 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 98/20  Dnr MSN/2019/1953/008-4 
 

Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag - 

Röjning av strand, Stora Vika 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 

Sammanfattning  
Medborgarförslaget föreslår att badplatsen i Stora Vika röjs upp, att vassen tas bort och att stranden 
breddas med mer sand.  

I budgeten för badplatser ingår att fylla på med sand, städa och tömma toaletter, alla andra åtgärder är 

ej finansierade. 

Beslutsunderlag 

Bilder 2020-04-07 
Beslut - Kf 2019-11-13 § 185.1 - Inkomna medborgarförslag 
Medborgarförslag - Att kommunen röjer upp vid stranden i Stora Vika  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-14 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att röja stranden vid 
Stora Vika.  

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 99/20  Dnr MSN/2018/0468/061-2 

Svar på medborgarförslag om förbättring av 
parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid 

Gröndalsskolan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Kommunen har mottagit medborgarförslag om parkeringsförbud på Heimslasvägen samt fler parkeringar 
vid Gröndalsskolan som kan användas av närboende när skolan är stängd. Parkeringsförbud gäller på 
Heimdalvägen och kommunens inriktning är att samnyttjande av parkeringar ska gälla där det är lämpligt 
utifrån verksamheternas behov. 

Beslutsunderlag 

Beslut - Kf § 39.8 2018-03-14 - Inkomna medborgarförslag.pdf 
Medborgarförslag - Se över parkeringssituationen på Heimdalsvägen vid Gröndalsskolan 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 100/20  Dnr MSN/2019/0860/008-2 

Svar på medborgarförslag om parkeringsplatser vid 
förskolan Fjärden, utökad belysning vid hundhägnet och 

bollplanen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Belysning av bollplan-hundrastgård tas med i planering av åtgärder för kommande år. Eventuellt fler 
parkeringar kring fjärdens förskola tas i samråd med verksamhetens behov och fastighetsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Fjärdens fs karta.pdf 
Beslut - Kf § 55.5 2019-04-25 - Inkomna medborgarförslag.pdf 

Medborgarförslag - P-platser vid förskolan Fjärden, samt utökad belysning vid hundhägnet och 
bollplanen.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Förvaltningens  förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 
att avslå medborgarförslaget. 

Yrkanden 

Daniel Adborn (L) yrkar ett tillägg om att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för egen del uppdrar till 
förvaltningen att ta med arbetet med belysningen på platsen i vidare planering. 

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 
Förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Adborns tilläggsyrkande.  

Proposition 

Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot förvaltningens förslag med Adborns tilläggsyrkande och 
finner bifall för förvaltningens förslag med Adborns tilläggsyrkande 
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Au § 101/20  Dnr MSN/2020/0089/008-2 

Svar på medborgarförslag om trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder, Vikingavägen, korsningen Vikingavägen-

Lövlundsvägen samt norra Hamngatan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsbrister finns på aktuella gator dock saknas idag bland annat stöd i 
gällande planer och mark för åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Vikingav-Lövlundsv-Hamng karta.pdf 
Beslut - § 222.3 2019-12-12 - Inkomna medborgarförslag.pdf 

Medborgarförslag - Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Vikingavägen, korsningen Vikingavägen 
Lövlundsvägen samt norra Hamngatan.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-20 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 102/20  Dnr MSN/2020/0779/289-1 

Uppsägning av sammanträdeslokaler, Folkets Hus 
Nynäshamn 

Arbetsutskottets beslut 

 
Ärendet återremitteras för att förvaltningen ska  komplettera beslutsunderlagen med en 
konsekvensanalys för hur de bokningar som görs av lokalerna ska hanteras samt diskussioner om hur 
avtalet ser ut.   

Sammanfattning 

Kommunen får under helgfria vardagar mellan 08:00-17:00 nyttja lokalerna Doppingen (26 kvm) och 
Edjern/Svanen (35 kvm) på Folkets Hus lokaler i Nynäshamn för sammanträden och möten i den 
kommunala verksamheten. 
 
Fastighetsavdelningen har gått igenom mötesbokningar i Outlook gällande sammanträdeslokalerna 
Doppingen och Edjern/Svanen från 2019-04-01 till och med 2020-04-01. Av antal möjliga timmar (2088) 

så har sammanträdesrummen bokats 1145 timmar, vilket innebär att 943 timmar under ett år inte har 
nyttjas. 
 
Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att säga upp hyreskontraktet avseende 
sammanträdeslokalerna Doppingen och Ejder/Svanen på Folkets Hus då lokalerna ej är kostnadseffektiva 
sett till faktiskt kostnad och nyttjandegrad.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-04-22 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att säga upp hyresavtalet gällande sammanträdeslokaler i 

Folkets Hus i Nynäshamn, Stadshusplatsen 3. Hyresavtal MSN/2017/1564/289-1 daterat 2017-12-27 
mellan Nynäshamns Kommun och föreningen Folkets Hus Nynäshamn. 
 

Yrkanden 

Göran Bergander (S) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera med en konsekvensanalys för 

hur de bokningar som görs av lokalerna ska hanteras samt diskussioner om hur avtalet ser ut.   

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 
Förvaltningens förslag mot Berganders återremissyrkande.  

Proposition 

Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot  Berganders återremissyrkande och finner bifall för 
Berganders återremissyrkande 
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Au § 103/20  Dnr MSN/2019/1692/351-4 

Utökning av projektbudget - Investering av reservkraft 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Arbetet med investering av reservkraft påbörjades under hösten 2019. Ett förfrågningsunderlag samt 

budgetkalkyl togs fram, och en upphandlingsprocess påbörjades. Vid anbudsöppning visade det sig att 
den initiala budgetkalkylen var felaktig och en stor del av kostnaden för uppgradering till högspänning 
skulle belastat budget för reservkraft.  

Det behöver tillföras medel om 5,4 miljoner kronor till projektet ”Reservkraft till Nynäshamns 

reningsverk” vilket beslutades i nämnden den 12 November 2019 §295.  

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl Utökning av projektbudget - investering av reservkraft.pdf 
Protokoll MSN 2019-11-12, § 295 - sekretess.pdf 
MSN 2014-04-14, § 86.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-15 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
 
1. Ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med tidigare 
angivna arbeten.  

2. Finansiering sker genom att ianspråkta 5,4 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 
investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer.  
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Au § 104/20  Dnr MSN/2018/0713/340-4 

Investering överföringsledning mellan Segersäng och 

Ekeby och kommunalt vatten och avlopp i Ekeby 

Arbetsutskottets beslut 

 
Ärendet återremitteras för att beslutsunderlaget ska kompletteras inför behandling i nämnden.  

Sammanfattning 

Nynäshamns kommun har av Länsstyrelsen fått ett föreläggande om att inrätta verksamhetsområde för 
allmänna vattentjänster i Ekeby enligt 6 § i lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 
Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för vatten- och spillvatten inrättas när utbyggnaden av 
överföringsledningar mellan Segersäng och Ekeby och distributionsnät i Ekeby är färdigställd. 
Överföringsledningen kommer även att kunna nyttjas av Segersängs företagsby och av Landfjärden om 
det ska anslutas i framtiden. 

Beslutsunderlag 

Investeringskalkyl VA i och till Ekeby.xlsx 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen att besluta att  
1. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att bygga ut överföringsledningar för vatten 

och spillvatten mellan Segersäng och Ekeby samt distributionsledningar inne i Ekeby. 
 

2. Ianspråkta totalt 80 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VA-avdelningens 
investeringsplan 2020-2023 för VA-utbyggnad och exploateringar. Projektets finansieras av 
anläggnings- och brukningsavgifter.  

Yrkanden  

Göran Bergander (S) yrkar på återremiss för att komplettera beslutsunderlaget med uppgifter om planer 
för bebyggelse i Landfjärden.  

Propositionsordning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. 
Förvaltningens förslag mot Berganders återremissyrkande.  

Proposition 

Ordförande (L) ställer förvaltningens förslag mot  Berganders återremissyrkande och finner bifall för 

Berganders återremissyrkande. 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 105/20  Dnr MSN/2018/0606/214-60 
 

Information - Beslut om samråd för detaljplanen del av 
Själv 5:14, Segersängs företagsby 
Pitchayan Buachoom, landskaps/planarkitekt, informerar muntligt.  
 
_____________ 
 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 106/20  Dnr MSN/2017/0450/214-35 

Information - inkomna yttranden vid samråd för 
detaljplan S1 
Maria Landin, planchef  informerar muntligt. 
 
________________ 
 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 20 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 107/20  Dnr MSN/2019/1669/214-2 

Planuppdrag Spiken 1 m fl 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Ärendet 

Fastighetsägaren har lämnat in en ansökan om planbesked för fastigheten Spiken 1 och del av Nynäsgård 
1:2 i Nynäshamns stad. Ansökan avser att expandera fastigheten in på del av fastigheten Nynäsgård 1:2 
och köpa in den marken. Planens syfte är att, genom en så kallad frimärksplan, möjliggöra markplanering 

på mark som idag är planlagd som parkmark.  
 
Planområdet ligger i norra delen av Nynäshamns stad, i norra delen av verksamhetsområdet Rappsta. 
Planområdet gränsar till Kvarnbäcken och naturmark. 
 
Fastighetsägaren till Spiken 1 har redan ianspråktagit en del av fastigheten Nynäsgård 1:2 som ägs av 
kommunen och i strid mot gällande detaljplan. Ansökan om planbesked gäller en så kallad frimärksplan, 

där detaljplaneringen handlar om att ändra förutsättningarna för en enskild fastighet inom ett större 
planområde.  
 
Kommunstyrelsen har beviljat positivt planbesked för fastigheten Spiken 1 m fl och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har därmed fått beställning på att starta detaljplanläggning av fastigheterna.  

Beslutsunderlag 

Start-PM_2020.docx 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-08 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

detaljplan S 192 för fastigheten Spiken 1 m fl enligt plan-och bygglagen 4 kap 2§ (2020.900). 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 21 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 108/20  Dnr MSN/2017/0420/214-4 

Avslut av planbesked Nibble 1:4, utvidgning av befintligt 
äldreboende Tallåsen, Ösmo 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Ärendet 

Fastighetsavdelningen inkom med ansökan om planbesked för utvidgning av befintligt äldreboende, 
Tallåsen, på fastigheten Nibble 1:4 den 4 april 2017. Ansökan återtogs den 2 maj 2017. Förvaltningen 
skrev fram ärendet för avslut till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som den 15 juni 2017 (MSN § 
180) beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare handläggning. 
 
Socialnämnden beslutade den 24 september 2019 (SON § 100) att inte gå vidare med planerna gällande 
tillbyggnad av Tallåsen, fastigheten Nibble 1:4.  
 

Då socialnämnden fattat beslut om att inte gå vidare med tillbyggnad av Tallåsen, fastigheten Nibble 1:4 
önskar förvaltningen formellt avsluta ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-03-25 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta planbesked för fastigheten Nibble 1:4, 
utvidgning av befintligt äldreboende Tallåsen, Ösmo. 
 
 

  

 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 109/20  Dnr MSN/2020/0726/214-1 

Avslut av detaljplan för Angeln 2 och planuppdrag för del 
av Vansta 5:50 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beställt en detaljplan av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden på fastigheten 
Angeln 2. Syftet med detaljplanen är att planlägga för förskola i två våningsplan. Under planarbetets 
gång har svårigheter med bland annat trafiksituationen gjort att detaljplaneläggning för förskolan nu 
istället föreslås för del av fastigheten Vansta 5:50. Det nya området som förvaltningen har i åtanke är 
skogspartiet direkt öster om Viksängens IP. 
 

Beslutsunderlag 
Översiktskarta del av Vansta 5_50.pdf 

Start-PM_del av Vansta 5_50.pdf 
Del av Vansta 5_50.jpg 
Angeln 2 - Vansta 5_50.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-21 

Förvaltningens förslag till beslut 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avsluta detaljplanen för Angeln 2, under 
förutsättning att kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-05-19 beslutar om att avsluta 
detaljplanen för Angeln 2. 
 

• Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att pröva förslaget genom planläggning på del av fastigheten Vansta 5:50, under 
förutsättning att kommunstyrelsen vid sammanträdet 2020-05-19 beslutar om att beställa 
planläggning på fastigheten Vansta 5:50. 

 
 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 110/20  Dnr MSN/2020/0013/008-1 

Fråga om överklagande av lantmäteriförrättning 
Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef  föredrar muntligt.  
 
_________________ 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 24 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 111/20  Dnr MSN/2020/0013/008-12 

Diskussionspunkt om amorteringar i bygglovsärenden  
Rikard Strandberg, t.f. bygglovchef och Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare föredrar muntligt.  
 
_____________ 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 25 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 112/20  Dnr MSN/2019/1335/221-13 
 
 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Klagomål  
Förklaring till det olovligt utförda  
Protokoll från besök av fastigheten  
Beslut om bygglov i efterhand  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-01 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § 

PBL av fastighetens ägare  med 3737 kronor för det olovligt uppförda planket.  

 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 113/20  Dnr MSN/2019/0890/221-9 

 – Fortsatt påföljd 
(byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan bygglov 

beviljats eller startbesked meddelat  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Beslut från 26 mars 2019 
Protokoll från besök av fastigheten  
Tjänsteutlåtande, 2020-04-20 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL av ägaren till  
 med 34 444 kronor för påbörjad åtgärd utan att bygglov beviljats eller startbesked meddelat.  

 
 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 114/20  Dnr MSN/2019/1730/221-8 
 

Nynäshamn 2:32, Oljehamnsvägen 2, Nynäshamn – 
Påföljd (byggsanktionsavgift) för påbörjad åtgärd utan 
att startbesked meddelats  

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Bygglov meddelat den 4 september 2019  
Skrivelse från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund  
Inkommande yttrande efter begäran om förklaring  
Protokoll från besök av fastigheten den 30 oktober 2019 
Tjänsteutlåtande, 2020-03-13 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap 51 § 
PBL av Marine Store Nynäshamn AB orgnr: 556883-0151 med 206 050 kronor. 

 

 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 28 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 115/20  Dnr MSN/2020/0565/267B-4 
 
 

Hammersta 1:6, Alsnäset 18, Ösmo - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-04-21  

Underlag för beslut 

1 situationsplan med redovisad nybyggnation 
1 situationsplan med redovisat vilken byggnad som avses rivas 
1 fasadritning 
1 planritning, ansökan.  

Bilagor  

Fotografi på befintlig komplementbyggnad  

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål. Som tomtplats i strandskyddshänseende gäller hela 
fastighetens areal enligt beslut om strandskyddsdispens och bygglov 2006-05-18, dnr. MSN/2005/1379. 
 
 

 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 29 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 116/20  Dnr MSN/2020/0506/267B-5 

Herrhamra 3:4, Skårnö Herrhamra 14, Torö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbostadshus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande, 2020-04-21 

Underlag för beslut 

1 situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
1 planritning 
1 fasadritning 
Ansökan. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för nybyggnad av 
komplementbostadshus för fritidsändamål.  
 

Åtgärden utförs inom tidigare beslutad tomtplats, enligt beslut Dnr. 96.770 daterat 1997-03-24.  
 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 30 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 117/20  Dnr MSN/2020/0422/267B-6 

Hökviksudden 3:1, Nabbenvägen 10, Torö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av 

komplementbyggnad 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2020-04-20  

Underlag för beslut 

1 situationsplan 
1 ritning komplementbyggnad 
1 ansökan med beskrivning.  

Bilagor  

Fotodokumentation från platsbesök  

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB (Miljöbalken) nybyggnad av 
komplementbyggnad och flytt av befintlig bod. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta 
enligt markering på situationsplan.  

 

 

 

 
 
 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 118/20  Dnr MSN/2019/2022/267B-12 

Svärdsund 1:1, Svärdsvik 1, Torö – Ansökan om 
strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad lada 
                     

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande, 2020-04-20 

Underlag till beslut 

1 situationsplan 
1 fasadritning 
1 plan- och sektionsritning 
Ansökan 
Situationsplan med markerad tomtplatsavgränsning  
Beskrivning av borttagande av vegetation 
 Redovisning av markhöjder 
Foton på tidigare byggnad.   

Bilagor 

Yttrande från kommunekolog 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta enligt markering på situationsplan.  

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 32 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 119/20  Dnr MSN/2019/1850/235-34 

Sittesta 1:22, Sittesta 21, Ösmo – Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av verkstad och 

kontorsbyggnad 
 
Arbetsutskottets beslut  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att:  
 
Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av verkstad och kontorsbyggnad på fastigheten Sittesta 
1:22 med stöd av 9 kap. 17 § PBL.  
 

Avgifter  
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige och 
faktureras separat.  
 
Avgiften för beslutet är 11 300 kr i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. Tidsfristen 
började löpa 2020-02-18 och beslut fattades 2020-05-05, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för 
handläggningen har följts därav att beslut om förlängd handläggningstid meddelats sökande 2020-02-18. 
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900).  
 

Villkor för förhandsbesked  
Som villkor enligt 9 kap. 39 § PBL för förhandsbesked gäller följande:  
– Vid den kommande bygglovsprövningen inkomma med en dagvattenutredning som säkerställer att 
dagvattnet omhändertas inom den egna fastigheten. 
 

Upplysningar  
Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.  
Förhandsbeskedet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från den 
dagen då beslutet vann laga kraft, 9 kap. 18 § PBL. 
  
Tillstånd för enskilt avlopp ska inhämtas från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.  
Fast fornlämning får enligt 2 kap. 1 och 10 §§ 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.  
 
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF), Lagen om 
kulturminnen m.m. (KML).  
 

Ärendet  
Ansökan avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetsbyggnad i två våningar om ca 
460 kvm byggnadsarea. 
  

 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 33 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Förutsättningar  
 
Riksintressen, strandskydd  
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB:  

- Kustområdena och skärgården, 4 kap. 1,2 och 4 §§ MB. Åtgärder får inte vidtas som påtagligt 
skadar natur- och kulturvärdena på platsen. Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska 
särskilt beaktas.  

- Åkermarksgradering grön. (10% lägre än medel)  
 

Planförutsättningar  
Fastigheten ligger utanför områden med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.  
Gällande översiktsplan antagen 2012 och kustplanen fastställd 2002.  
 
Grannhörande  
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig enligt 9 kap. 25 § PBL. Fastighetsägarna till Sittesta 
1:26, Sittesta 1:39 och Sittesta Norra Vägförening ställer sig positiva till ansökan.  
 
Remisser  
Förslaget har remitterats till VA-avdelningen, Planenheten, Trafikverket, Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund och Försvarsmakten.  
 
VA-avdelningen  
Vid en påbörjad byggnation av detaljplanen Källberga ger förutsättningar att ansluta Sittesta 1:22 till 
kommunalt vatten och avlopp. Den översiktliga dagvattenutredning som togs fram i samband med VA-
planen pekar inte på vattenbrist i området.  
 
Planenheten  
Anför att den föreslagna åtgärden är förenlig med de prövningsgrunder som hittas i 2 kap. 4 § PBL under 
förutsättning att inga miljökvalitetsnormer försämras.  
 
Trafikverket  
Ett förfarande att dagvattnet för fastigheten leds mot vägområdets diken accepteras inte av Trafikverket. 
Detta för att dessa endast är dimensionerade för vägens avvattning. Ytterligare belastning kan innebära 
risker för vägen i form av översvämning.  
 
Det råder tillståndsplikt för nya in och utfarter för fastigheten. Berörd vägsträcka som löper jämsides med 
fastigheten omfattas av en säkerhetszon på 6 meter, mätt från vägbanekanten. Objekt inom denna 
säkerhetszon ska utformas att ge vika vid kollision för att inte utgöra en trafiksäkerhetsrisk.  
 
Beaktande av detta avstyrker Trafikverket förhandsbeskedet innan dessa frågor är lösta.  
Sökande har beretts möjlighet att bemöta Trafikverkets yttrande: Inom bebyggelseområdet stundar stora 
ändringar, dels gällande dagvattenfrågan men även frågor som berör in och utfart därigenom att 
Kjellbergaprojektet genomförs.  
 
Trafikverket har beaktat ovanstående och kompletterar tidigare yttrande med att om dagvattenfrågan 
beaktas vid kommande bygglovsansökan så finns inget att erinra.  
 
Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
Verksamheten bedöms inte utgöra en sådan anmälningsplikt som anges enligt Miljöbalken men önskar få 
information när verksamheten startar för registrering och planering av tillsynsbesök. Eventuella 

drivmedelstankar kräver en anmälan enligt 3 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2017:5.  
Det ska finnas en separat slam- och oljeavskiljare för verkstadens avlopp, samt för rening av dagvatten 
från de yttre hårdgjorda ytorna.  
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 34 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

För borrning av bergvärme krävs en anmälan till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.  
 
Försvarsmakten  
Den aktuella fastigheten ligger inte inom något utpekat påverkansområde eller liknande för riksintresset 
eller betydelse för totalförsvarets militära del som föranleder att ärendet behöver remitteras till 
Försvarsmakten.  

Bedömning enligt plan- och bygglagen  

Fastigheten Sittesta 1:22 är belägen inom ett område som inte omfattas av en detaljplan. I detta 
förevarande fall prövas därmed förutsättningen om den sökta åtgärden kan tillåtas på den avsedda 
platsen.  
 
Det som ligger för prövning är huruvida marken närmast är lämplig att bebyggas för 
verksamhetsändamål i två våningar med en utbredning av ca 460 kvm byggnadsarea, se jmf. prop. 
2009/10:170 och prop. 1985/86:1 s. 285.  
 
Ett tillstyrkande av förhandsbesked innebär att fler arbetstillfällen erbjuds och stärker det lokala 
näringslivet i kommunen. Vid en kommande byggnation innebär detta för området att en variation av 
bostäder, service och kultur blandas och därintill hittas det stöd för åtgärden på sida 50 i kommunens 
översiktsplan för tillkommande bebyggelsestruktur. 
  
Vid bedömning av det underlag som inkommit i ärendet anses det vara tillräckligt för prövningen, 
beaktande av att ett förhandsbesked innebär ett tillstånd till den berörda åtgärden och att myndigheten 
vid bygglovsprövningen är bundna till sina ställningstagande, se regeringens beslut den 12 september 
2002, M 2001/4185/Hs/p.  
 
Inledningsvis anses inte åtgärden förutsätta en planläggning enligt 4 kap. 2 § PBL och bedöms inte 
påtagligt skada områdets natur- och kulturvärden. Av de kända vattenförutsättningarna i området utifrån 
provtagningsrapporten, kommunens generella vattenutredning och SGUs kartor bedöms det finnas 
förutsättningar att ordna med vatten och avlopp för kontor och verkstad. 
  
Förhandsbesked kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 17 § PBL. 

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande, 2020-04-16 

Underlag för beslut 

1st situationsplan 
1st fasadritning1st verksamhetsbeskrivning 
1 st ansökningsblankett.  

Bilagor  

Yttrande från VA-avdelningen   
Yttrande från Planenheten  
Yttrande från Trafikverket  
Yttrande från sökande  
Kompletterande yttrande från Trafikverket  
Yttrande från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund  
Yttrande från Försvarsmakten  
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 35 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att:  
 
Positivt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av verkstad och kontorsbyggnad på fastigheten Sittesta 
1:22 med stöd av 9 kap. 17 § PBL.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skickas till  

Akten 

Beslutet delges  

Fastighetsägaren  

Kopia för kännedom  

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund  
Försvarsmakten  
Trafikverket  
 

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 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 36 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 120/20  Dnr MSN/2020/0160/235-20 

Över Söderby 1:47, Hemfosavägen 109, Norra Sorunda, 
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag  

Tjänsteutlåtande, 2020-04-23 

Underlag för beslut 

1st situationsplan upprättad på ett utdrag ur baskartan 
1st ansökningsblankett.  

Bilagor  

Yttrande från berörda sakägare  
Yttrande från sökande  

Förvaltningens förslag till beslut  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 
Negativt förhandsbesked meddelas för nybyggnad av två enbostadshus, med stöd av 9 kap. 17 §  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROTOKOLL        Sida 37 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 121/20 

Information om uppdrag Ören 
Daniel Hjertton, konsult bygglov, informerar muntligt.  
 
_______________ 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 38 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  2020-05-05 
 

     
     
 

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 122/20  Dnr MSN/2018/0680/351-10 

Utökning av projektbudget - SBR Nynäshamns 
reningsverk 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Sammanfattning 

Projektet med att utöka det biologiska reningssteget på Nynäshamns reningsverk påbörjades under 2018 

och det togs ett investeringsbeslut i miljö och samhällsbyggnadsnämnden den 5 Mars 2019 §53 som 
efterföljdes igångsättningstillstånd i kommunstyrelsen 25 April 2019 §114. 
 
Den totala kostnaden för projektet har inte kunnat fastställas innan anbud inkommit, och den beslutade 
investeringskostnaden var 25,5 miljoner kronor. Nu har upphandlingsprocessen slutförts och anbuden 
visar att de ursprungliga kostnadskalkylerna varit för låga.  
 

Det behöver tillföras medel om 13 miljoner kronor för att tilldela kontrakt till entreprenör och slutföra 
projektet. 

Beslutsunderlag 

§ 53, MSN 2019-03-05 - sekretess.pdf 
MSN 2019-10-01, § 242.pdf 

KS_2019_0180_351-4 - Beslut - KS § 114 2019-04-25 - Igångsättningstillstånd för 
SBR_utjämningsmagasin Nynäshamns reningsverk.msg 
Betalningsplan igångsättningstillstånd.pdf 
Drift & Investeringskalkyl.pdf 
Tjänsteutlåtande, 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
1. Ge miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra projektet i enlighet med 

tidigare angivna arbeten. 
2. Finansiering sker genom att ianspråkta 13 miljoner kronor ur den ram som är avsatt för VAs 

investeringsplan 2020-2023 för upprustning av verk och pumpstationer. 
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