
 

 

PROTOKOLL  Sida 1 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
 2020-01-07   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 

Beslutsinstans: Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-01-07 
Anslaget sätts upp: 2020-01-08  Anslaget tas ned: 2020-01-29 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 

 Elin Fernström   

Plats och tid 
Sammanträdesrum Viksten, 2020-01-07 kl. 13:00-15:15 

Beslutande 
Daniel Adborn (L)   

Bodil Toll (M)    

Göran Bergander (S)   

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef  

Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef, §§ 1-12, 25 

Claes Kilström, fastighetschef, §§ 1-12  
Marie Stålbom Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov 

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, §§ 1-12 
Marie Ekenstierna, controller, kommunstyrelseförvaltningen, §§ 1-12 

Elin Fernström, utredare/nämndsekreterare 

Andreas Winander Schönning, samhällsplanerare, §§ 25, 13-19 
Pitchayan Buachoom, plan- och landskapsarkitekt, §§ 25, 13-19 

Rasmus Thiel, bygginspektör, §§ 22-23 
Rikard Nilsson, byggnadsinspektör, §§ 22-23 

Paragrafer 

§§ 1-25 

Justeringens plats och tid 

Sammanträdesrum Viksten, 2020-01-07 kl. 15:20 

 

Underskrifter 

 
 

 
Daniel Adborn   Göran Bergander 

Ordförande  Justerare 

 
 

 
Elin Fernström 

Sekreterare   



 

 

PROTOKOLL        Sida 2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               

 
 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 1 Fastställande av dagordning 

§ 2 Övriga frågor och medskick     

§ 3 Personalfrågor 

§ 4 Aktuella upphandlingar och avtal 

§ 5 Verksamhetsplan och internbudget 2020 

§ 6 Arrendeavtal Nynäshamns tennisklubb 

§ 7 Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag om att utöka antalet p-

platser vid Segersängs station  

§ 8 Ställningstagande, skadeståndsanspråk för bil som skadats vid parkarbete 

§ 9 Uppdrag om rivning av verksamhetslokaler 

§ 10 Förstudierapport, Leveransgruppen 

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

§ 12 Återremitterat ärende-Investering dagvattenåtgärd Muskan 

§ 13 Planuppdrag Hallängen 7 mfl 

§ 14 Planuppdrag del av Nynäshamn 2:154, Hacktorp 

§ 15 Godkännande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl 

§ 16 Vägnamn i detaljplan för Kullsta 2 m.fl 

§ 17 Avslut av detaljplan Oxnö 8:1 

§ 18 Avslut av detaljplan del av Yxlö 1:35 

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

§ 20 Avslut av planprogram Estö IP 

§ 21 Avslut av planprogram Estö IP 

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

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

bygglov för nybyggnad av cykelställ med tak 

§ 24 Information om Skolmästaren 12 

§ 25 Information om Nynas AB 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Paragraferna behandlades i ordning: 1-12, 25, 13-24 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 1/20  

Fastställande av dagordning  
 

Dagordningen fastställs utan tillägg.  

 
_________ 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 2/20 

Övriga frågor och medskick 
 

Inget noterat.  

 
____________________ 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 5 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 3/20  

Personalfrågor 
Marie Stålbom Warg, chef för avdelningen plan, stab och bygglov; Ann-Marie D'Amico, VA- och 

renhållningschef, Jesper Skoglund, stadsmiljöchef och Claes Kilström, fastighetschef, ger en muntlig 

rapport om aktuella personalfrågor. 
 

_____________ 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 4/20  

Aktuella upphandlingar och avtal 
Ann-Marie D'Amico, VA- och renhållningschef, Jesper Skoglund, stadsmiljöchef och Claes Kilström, 

fastighetschef, informerar arbetsutskottet om pågående upphandlingar och avtal.  

 
______________ 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 7 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 5/20  Dnr MSN/2019/0669/040-9 

Verksamhetsplan och internbudget 2020 
Ärendet föredras muntligt och innehåller inget upprättat material. 

 

_____________ 

 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 6/20  Dnr MSN/2018/1882/260-8 

Arrendeavtal Nynäshamns tennisklubb 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslutar 

 
1. att godkänna arrendeavtalet med Nynäshamns Tennisklubb  

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-19 

Bilaga 1 - Anläggningsarrendeavtal 
Bilaga 2 - Karta över arrendeområdet 

 
_____________ 

 

 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 9 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 7/20  Dnr MSN/2019/0384/008-6 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  
1. avslå medborgarförslaget 

2. överlämna beslut och tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som underlag i 

kommunstyrelseförvaltningens utredning om att effektivisera befintlig infartsparkering vid 
Segersängs station.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-17 
Medborgarförslag, daterat 2018-12-09, inkommit 2019-02-25 

Yttrande, mark- och exploateringsenheten, daterat 2019-06-25 
 

_____________ 
 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 10 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 8/20  Dnr MSN/2019/0465/009-5 

Ställningstagande, skadeståndsanspråk för bil som 
skadats vid parkarbete 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bifaller yrkan på ersättning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-03 

Skadeståndsanspråk från skadelidandes försäkringsbolag, 2019-03-14 
Utlåtande från kommunens försäkringsbolag, 2019-10-22 

 

_____________ 
 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 11 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 9/20  Dnr MSN/2019/1385/289-1 

Uppdrag om rivning av verksamhetslokaler 

Arbetsutskottets beslut 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att upphandla rivning av 
vissa verksamhetslokaler. 

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 6.1.12 i nämndens delegationsordning. 

Sammanfattning 

Nynäshamn står inför att riva flera verksamhetslokaler och förvaltningen föreslår att dessa rivningar ingår 
i en och samma upphandling för att göra en för kommunen fördelaktig affär. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-09 
Nynäshamns kommuns lokalförsörjningsplan, antagen 2019-10-24 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att upphandla rivning av 

vissa verksamhetslokaler. 

 
Beslutet fattas med stöd av punkt 6.1.12 i nämndens delegationsordning. 

 
_______________ 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen, controller och lokalstrateg 

Barn- och utbildningsnämnden 
Upphandling Södertörn 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 12 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 10/20  Dnr MSN/2018/0976/000-9 

Förstudierapport, Leveransgruppen 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-11-29 

 

_____________ 
 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 11/20  Dnr MSN/2019/0107/291-24 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:  
 

1. Ianspråkta 40,2 miljoner kr ur 2020-2023 års investeringsram, Fastighet - Renovering 

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

2. söka igångsättningstillstånd från kommunstyrelsen enligt gällande reglemente för 
ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-16 
Bilaga 1 Ritningar 

Bilaga 2 Sunnerbyskolan - Jämförelse kalkyl 2018-12-12 och 2019-10-28 
Bilaga 3 Investeringskalkyl inför beslut Sunnerbyskolan-förskola 

Bilaga 4 Betalplan 

 
_____________ 

 
 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 12/20  Dnr MSN/2017/1244/349-31 

Återremitterat ärende-Investering dagvattenåtgärd 
Muskan 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 

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

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

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

3. anse återremitterat ärende § 327/18 besvarat. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-17 

Bilaga Drifts- och investeringskalkyl Dagvatten Muskan 
MSN 2018-12-06, $ 327 

 

_____________ 
 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 15 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 13/20  Dnr MSN/2019/2025/214-1 

Planuppdrag Hallängen 7 m.fl. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

Beslutsunderlag 

Tjästeutlåtande 2019-12-16 

Översiktskarta_Hallängen 7 mfl 

Planområdesgräns_Hallängen 7 mfl_orto 
Start-PM Hallängen 7 mfl 

 
_____________ 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 16 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 14/20  Dnr MSN/2019/2026/214-1 

Planuppdrag del av Nynäshamn 2:154, Hacktorp 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-16 

Översiktskarta_Hacktorp 

Planområdesgräns del av Nynäshamn 2.154 Hacktorp 
Start-PM Hacktorp 

 
_____________ 

 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 17 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 15/20  Dnr MSN/2015/0738/214-142 

Godkännande av detaljplan för Kullsta 2 m.fl 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-16 

Dp Kullsta_plankarta_191212 
Dp_Kullsta_planbeskr_191212 

Granskningsutlåtande 2019-12-16 
 

_____________ 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 16/20  Dnr MSN/2015/0738/214-143 

Vägnamn i detaljplan för Kullsta 2 m.fl 

Arbetsutskottets beslut 

 

Namnkommittén/miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ge den nya 
kvartersgatan namnet Kullstagränd. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Namnkommittén/miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att ge den nya 
kvartersgatan namnet Kullstagränd. 

Sammanfattning 

I den föreslagna detaljplanen för Kullsta 2 m.fl planeras byggnation av en ny kvartersgata. Miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att den nya kvartersgatan ska få namnet Kullstagränd. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-16 

Vägnamn_Kullsta_översikt 
 

______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till 

Akten 
 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 17/20  Dnr MSN/2006/1443/214-11 

Avslut av detaljplan Oxnö 8:1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande2019-11-29 

 
_____________ 

 

 
 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 20 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 18/20  Dnr MSN/2007/0769/214-11 

Avslut av detaljplan del av Yxlö 1:35 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-17 

 
_____________ 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 21 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 19/20  Dnr MSN/2007/1031/214-44 

Avslut av detaljplan för del av Marsta 5:1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-11-29 

 
_____________ 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 20/20  Dnr MSN/2001/0546/214-2 

Avslut av planprogram Estö IP 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-11 

 
_____________ 

 

  



 

 

PROTOKOLL        Sida 23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 21/20  Dnr MSN/2007/1430/214-4 

Avslut av planprogram Estö IP 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-11 

 
_____________ 

 

 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 24 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 22/20  Dnr MSN/2019/1577/227-13 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

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

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

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

PBL. Ett meddelande med datum för lovets kungörande skickas separat per post. 

 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Med detta startbesked beslutar byggnadsnämnden att: 

1. Kontrollplanen fastställs, med följande tillägg: 

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

2. Lägeskontroll krävs i detta ärende. 

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

begäran om slutbesked är inskickad till byggnadsnämnden. 

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

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

överensstämmer med beviljat bygglov och startbesked.  

b. Intyg om utförd lägeskontroll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-11 
Översiktskarta 

Situationsplan baserad på förenklad nybyggnadskarta 
Ritning 

Ansökan 

Kontrollplan. 
 

_____________ 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 25 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 23/20  Dnr MSN/2019/1611/229-9 

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

Arbetsutskottets förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår i enlighet med förvaltningens förslag. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 
 

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

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

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-12-11 

Översiktskarta 

Situationsplan,  
Ritning 

Illustrationsbild 
Ansökan. 

_____________ 
 

 



 

 

PROTOKOLL        Sida 26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 24/20   MSN/2018/1665/214   
 

  

Information om Skolmästaren 12 
Daniel Adborn, ordförande, informerar muntligt.  
 

_____________ 
  



 

 

PROTOKOLL        Sida 27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum  2020-01-07 
 

      
  

Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Au § 25/20 
 

  

Information om Nynas AB 
Ann-Marie D’Amico, VA- och renhållningschef; Alf Olsson, förvaltningschef och Daniel Adborn, ordförande, 
informerar muntligt.  

 
_____________ 
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