KALLELSE
Datum
2021-03-15

Dagordning 2021-03-23
Samtliga punkter föreslås justeras direkt

Ärende
Upprop och anmälningar av förhinder
Val av justerare
§ 61/21

Fastställande av dagordning

§ 62/21

Sittesta 2:25, Sittesta 58, 148 91 Ösmo – Bygglov för nybyggnation av
enbostadshus

§ 63/21

Ängsholmen 1:16, Ängsholmsvägen 101, 149 92 Nynäshamn – Ansökan om
bygglov för tillbyggnad och ändring av komplementbyggnad till fritidshus

§ 64/21

Muskösund 1:16, Muskösund 28, Ösmo – Nybyggnation av enbostadshus och
komplementbyggnad, carport

§ 65/21

Fållnäs 2:24, invid Fållnäs brygga 60, 148 97 Sorunda – Ansökan om
strandskyddsdispens för muddring och ändring av bryggutformning

§ 66/21

olovligt uppförd tillbyggnad

– Byggsanktionsavgift för

§ 67/21

Medfinansiering av Trafikverkets utbyte av vägbro och gång- och cykelbro i
Spångbro, Sorunda

§ 68/21

Lokaltrafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Norviksvägen

§ 69/21

Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 60 km/tim på på- och
avfartsvägar i Norviks trafikplats

§ 70/21

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Utsiktsvägen

§ 71/21

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Transtigen

§ 72/21

Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på Centralgatan

§ 73/21

Investering Gatubeläggning Nynäshamn 2021

§ 74/21

Information om Översiktsplan

§ 75/21

Presentation – VA ekonomi

§ 76/21

Samhällsbyggnadsnämndens svar på Alliansens budgetdirektiv 2022-2025

§ 77/21

Delegationsrapport 2021.02.08-2021.03.15

§ 78/21

Meddelanderapport 2021.02.09 - 2021.03.15

§ 79/21

Övriga frågor och medskick

§ 80/21

Rapport från avdelningscheferna

§ 81/21

Redovisning av beslut fattade av kommunfullmäktige och andra nämnder

§ 82/21

Rapporter från politiker

§ 83/21

Rapport från förvaltningschefen

§ 84/21

Rapport från samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen

Sida 2(2)

Samhällsbyggnadsnämnden
23 mars 2021

sS MMO

SBN § 62/21

Sittesta 2:25, Sittesta 58, 148 91 Ösmo - Bygglov för
nybyggnation av enbostadshus
Ärendet är myndighetsutövning mot enskild. Förvaltningen gör bedömningen att tjänsteutlåtandet
inte ska publiceras med hänsyn till ärendets karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden
23 mars 2021

sS MMO

SBN § 63/21

Ängsholmen 1:16, Ängsholmsvägen 101, 149 92 Nynäshamn –
Ansökan om bygglov för tillbyggnad och ändring av
komplementbyggnad till fritidshus
Ärendet är myndighetsutövning mot enskild. Förvaltningen gör bedömningen att tjänsteutlåtandet
inte ska publiceras med hänsyn till ärendets karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden
23 mars 2021

sS MMO

SBN § 64/21

Muskösund 1:16, Muskösund 28, Ösmo – Nybyggnation av
enbostadshus och komplementbyggnad, carport
Ärendet är myndighetsutövning mot enskild. Förvaltningen gör bedömningen att tjänsteutlåtandet
inte ska publiceras med hänsyn till ärendets karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden
23 mars 2021

sS MMO

SBN § 65/21

Fållnäs 2:24, invid Fållnäs brygga 60, 148 97 Sorunda –
Ansökan om strandskyddsdispens för muddring och ändring av
bryggutformning
Ärendet är myndighetsutövning mot enskild. Förvaltningen gör bedömningen att tjänsteutlåtandet
inte ska publiceras med hänsyn till ärendets karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden
23 mars 2021

sS MMO

SBN § 66/21

Byggsanktionsavgift för olovligt uppförd tillbyggnad
Ärendet är myndighetsutövning mot enskild. Förvaltningen gör bedömningen att tjänsteutlåtandet
inte ska publiceras med hänsyn till ärendets karaktär.

h cykelbro i Spångbro, Sorunda - MSN/2020/2018/311-3 Medfinansiering av Trafikverkets utbyte av vägbro och gång- och cykelbro i Spångbro, Sorunda : Medfinansiering av Trafikverkets utbyte av vägbro och gång- och cykelbro i Spångbro, Sorunda

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(3)
Diarienummer
MSN/2020/2018/311-3

Tjänsteställe/handläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Elin Fernström
E-post: elin.fernstrom@nynashamn.se

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Medfinansiering av Trafikverkets utbyte av vägbro och gångoch cykelbro i Spångbro, Sorunda
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1. godkänna avtal Medfinansiering utbyte av vägbro 2-279-1 och gc-bro 192-12-1 i Sorunda,
mellan Nynäshamns kommun och Trafikverket.
2. bemyndiga förvaltningschefen att teckna avtalet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
3. tillskjuta 3 miljoner kronor för medfinansiering det år bron färdigställs.

Sammanfattning
Vid den senaste brobesiktningen fick gång- och cykelbron över Dyån i Spångbro, Sorunda mellan
Konsum och busstorget anmärkningar. Bredvid gång- och cykelbron ligger en vägbro över samma å
som Trafikverket ansvarar för. Båda broarna är i behov av att bytas ut. Trafikverket önskar göra en
ny gemensam bro för att ersätta båda broarna och har kontaktat kommunen för medfinansiering av
projektet.
Medfinansieringen av byggandet innebär att kommunen kommer att betala en engångskostnad på 3
miljoner kronor när blir färdigställd. Kostnaden behöver bokföras som en driftskostnad.
Förvaltningen förordar lösningen att Trafikverket byter ut båda broarna och bygger en gemensam
ersättningsbro.

Ärendet

Vid den senaste brobesiktningen, gjord 2017 av BSK (Bro och Stålkontroll i Stockholm), fick gångoch cykelbron över Dyån i Spångbro, Sorunda mellan Konsum och busstorget anmärkningar. Bland
annat är trumman och räcket rostigt. Enligt besiktningsprotokollet bör denna bro planeras att bytas
ut.
Bredvid gång- och cykelbron ligger en vägbro över samma å som Trafikverket ansvarar för. Även
denna bro är i behov av att bytas ut.
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Kommunens gång- och cykelbro

Trafikverkets vägbro

Trafikverket önskar göra en ny gemensam bro för att ersätta båda broarna och har kontaktat
kommunen för medfinansiering av projektet. Enligt ritningar skulle kommunens del av finansieringen
utgöra 30% av den nya bron.
Trafikverket kommer att äga den nya bron och sköta framtida drift och underhåll.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen förordar lösningen att Trafikverket byter ut båda broarna och bygger en gemensam
ersättningsbro. Eftersom kommunen inte kommer äga den nya bron kommer kommunens del av
finansieringen belasta driften och inte kunna läggas upp som en investering. Anledningen till
medfinansieringen är att kommunen idag äger och ansvarar för den befintliga gång- och cykelbron
men i den kommande lösningen flyttas ansvaret för bron över till Trafikverket. Denna
ansvarsuppdelning överensstämmer bättre med det ansvar som Trafikverket har för den samlade
trafiklösningen i Spångbro.
När bron är färdigställd ska kommunen betala en engångskostnad på 3 miljoner kronor och arbetet
planeras utföras under 2022. Den beräknade kostnaden på 3 miljoner kronor kommer att beskrivas
närmare i samhällsbyggnadsnämndens svar på Alliansens budgetdirektiv 2022-2025.
Ett avtal mellan kommunen och Trafikverket behöver signeras för att Trafikverket ska kunna gå
vidare med upphandling av projektet.
Kostnaden kommer att faktureras kommunen när bron blir färdigställd. Förvaltningen föreslår därför
att nämnden föreslår kommunfullmäktige om finansiering av denna engångskostnad om 3,0 miljoner
kronor.

_______________________
Alf Olsson
Förvaltningschef

Beslutsunderlag

______________________
Jesper Skoglund
stadsmiljöchef

Avtal Medfinansiering utbyte av vägbro 2-279-1 och gc-bro 192-12-1 i Sorunda, Nynäshamns
kommun
Översiktskarta
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Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Stadsmiljöavdelningen
Trafikverket

68/21 Lokaltrafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Norviksvägen - SBN/2021/0243/511-3 Lokaltrafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Norviksvägen : Lokaltrafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på Norviksvägen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
SBN/2021/0243/511-3

Tjänsteställe/handläggare
Stadsmiljö
Birgitta Larsson
E-post: birgitta.a.larsson@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Lokaltrafikföreskrift om högsta tillåten hastighet på
Norviksvägen
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. Högsta tillåten hastighet ska vara 60 kilometer i timmen på Norviksvägen
2. Föreskriften ska träda i kraft den 1 april 2021
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut

Sammanfattning
För att ge en enhetlig hastighet på väg 73, trafikplats Norvik samt på Norviksvägen föreslår
förvaltningen att högsta tillåten hastighet ska vara 60 kilometer i timmen.

Ärendet

På Norviksvägen gäller idag 70 kilometer i timmen (bas hastighet). Separat gång- och cykelväg finns
utmed hela sträckan. Gående och cyklister korsningsanspråk finns i princip på ett ställe vid vägen
mot Blomenstorp och vidare mot Alhagens våtmark.
I och med att Norviks hamn har öppnat har trafiken ökat med stor del tung trafik varför
förvaltningen föreslår att högsta tillåten hastighet ska vara 60 kilometer i timmen. Det är samma
hastighetsbegränsning som gäller på väg 73 förbi trafikplats Norvik.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är enhetlig hastighetsbegränsning ökar fordonsförarnas acceptans och
efterlevnad vilket främjar trafiksäkerheten varför högsta tillåten hastighet 60 kilometer i timmen bör
införas på Norviksvägen

_______________________
Chefens namn
Chefens titel

Beslutsunderlag
Karta

Skickas till
Akten
Stadsmiljöavdelningen

______________________
Jesper Skoglund

Norviks trafikplats - SBN/2021/0243/511-4 Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 60 km/tim på på- och avfartsvägar i Norviks trafikplats : Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 60 km/tim på på- och avfartsvägar i Norviks trafikplats

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
SBN/2021/0243/511-4

Tjänsteställe/handläggare
Stadsmiljö
Birgitta Larsson
E-post: birgitta.a.larsson@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning 60 km/tim på
på- och avfartsvägar i Norviks trafikplats
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. På på- och avfartsvägarna i trafikplats Norvik ska 60 kilometer i timmen vara högsta tillåten
hastighet
2. Häva länsstyrelsen beslut om 50 kilometer i timmen på på- och avfartsvägarna i trafikplats
Norvik
3. Föreskriften ska träda i kraft den 1 april 2021
4. Uppdra till förvaltningen att meddela lokala trafikföreskrifter i enlighet med nämndens beslut

Sammanfattning

För att uppnå enhetlig hastighetsbegränsning på väg 73, Norviksvägen samt trafikplats Norvik
föreslås att 60 kilometer i timmen ka vara högsta tillåten hastighet på på- och avfartsvägarna i
trafikplats Norvik

Ärendet
Idag gäller 50 kilometer i timmen som högsta tillåten hastighet i trafikplats Norvik. Länsstyrelsen har
meddelat föreskriften dock är kommunen väghållare varför kommunen är beslutande myndighet.
Förvaltningen föreslår att hastigheten ändras till 60 kilometer i timmen. Med detta ges enhetlig
hastighetsbegränsning på Norviksvägen, trafikplatsen samt väg 73.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att enhetlig hastighet ökar fordonsförarnas acceptans och efterlevnad
vilket medför ökad trafiksäkerhet.

_______________________
Chefens namn
Chefens titel

Beslutsunderlag
Karta

Skickas till
Akten
Stadsmiljöavdelningen

______________________
Jesper Skoglund

70/21 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Utsiktsvägen - SBN/2021/0309/511-1 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Utsiktsvägen : Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Utsiktsvägen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer
SBN/2021/0309/511-1

Tjänsteställe/handläggare
Stadsmiljö
Birgitta Larsson
E-post: birgitta.a.larsson@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden
11261 4711 261 47

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Utsiktsvägen
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1.
2.
3.
4.

På Utsiktsvägen får fordon inte parkeras
Häva kommuns lokala trafikföreskrift 0192 2002:015
Föreskriften ska träda i kraft den 1 april 2021
Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndens beslut

Sammanfattning

Antalet fordon som parkerar på Utsiktsvägen har ökat och hindrar framkomligheten varför
parkeringsförbud bör gälla på gatan.

Ärendet

Utsiktsvägen är relativt smal med gångbana smal gångbana på norra sidan. Cyklister färdas i
blandtrafik. Parkeringsförbud gäller på södra sidan.
Antalet fordon som parkerar på Utsiktsvägen har ökat sedan konferenshotellet byggdes om till
lägenheten samt förskola. Gatan är för smal för att medge god framkomlighet då mång fordon är
parkerade på den. Det finns en svag kurva som gör att det är svårt att upptäcka mötande trafik
varför incidenter förekommer. Det händer att fordon kör upp på gångbanan vid möte.
Konsekvens av parkeringsförbud blir att boende i området hänvisas till att parkera på den egna
fastigheten alternativt på någon närliggande gata där parkering tillåts. Framkomligheten ökar och
cyklister får bättre plats samt att fordon kör upp på gångbanan minskar.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning ör att gatan ör för smal för att medge både god framkomlighet och
parkering varför parkeringsförbud föreslås på gatans båda sidor. Trafiksäkerheten för gående ökar
då risken att fordon kör upp på gångbanan minskar.

_______________________
Chefens namn
Chefens titel

Beslutsunderlag
Karta

______________________
Jesper Skoglund
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Skickas till

Akten
Stadsmiljöavdelningen

71/21 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Transtigen - SBN/2021/0310/511-1 Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Transtigen : Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Transtigen

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(1)
Diarienummer
SBN/2021/0310/511-1

Tjänsteställe/handläggare
Stadsmiljö
Birgitta Larsson
E-post: birgitta.a.larsson@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Transtigen
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. På Transtigens östra sida mellan Trollvägen och 30 meter norr om Trollvägen får fordon inte
parkeras.
2. Föreskriften ska träda i kraft 1 april 2021
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut

Sammanfattning

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten Parkeringsförbud på en sträcka av ca 30 på

Ärendet

Antalet fordon som parkerar på Transtigen har ökat. De fordon som parkerarr på Transtigens östra
sida mellan Trollvägen och kurvan skymmer sikten så att det är svårt att se om det kommer något
mötande fordon. I sämsta fall kör fordonen upp på gångbanan vid möte. Parkerade fordon hindrar
även in- och utfart till fastigheten.
Trafikvmängden är relativt låg men risken för olyckor finns då parkerade foron påverkar sikten
negativt.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning är att parkeringsförbud på östra sidan mellan Trollvägen och 30 m norrut
ger ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

_______________________
Chefens namn
Chefens titel

Beslutsunderlag
Karta

Skickas till
Akten
Stadsmiljöavdelningen

______________________
Jesper Skoglund

72/21 Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på Centralgatan - SBN/2021/0314/511-1 Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på Centralgatan : Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på Centralgatan

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

Sida 1(2)
Diarienummer

SBN/2021/0314/511-1

Tjänsteställe/handläggare
Stadsmiljö
Birgitta Larsson
E-post: birgitta.a.larsson@nynashamn.se

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på
Centralgatan
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1.
2.
3.
4.

På Centralgatan får fordon parkera i högst 15 minuter
Häva kommunens föreskrift 0192 2010:012
Föreskriften ska träda i kraft den 1 april 2021
Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrifter i enlighet med nämndes beslut

Ärendet

På Centralgatan vid kvarteret Rodret (Centralgatan 2C) finns idag en lastplats för att kunna stanna
för lastning eller lossning av skrymmande eller tungt gods. På gatan i övrigt gäller förbud att stanna.
För hemtjänsten och boende i Brf Rodret saknas därmed möjlighet att kunna stanna nära porten.
Lastplatsen används idag i ringa omfattning
Att ändra lastplats till parkering 15 minuter möjliggör för hemtjänst och boende att parkera för
kortare ärende. Möjlighet för lastning och lossnings av skrymmande och tungt gods kvarstår. Dock
kommer platsen att kunna användas av fler vilket kan medföra att tillgängligheten minskar.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att parkering 15 minuter underlättar för hemtjänst och boende att
kunna stanna nära porten. Tidsbegränsad parkering medför endas smärre olägenhet för de med
behov av lastplats.

Beslutsunderlag
Karta

Skickas till

Akten
Stadsmiljöavdelningen

72/21 Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på Centralgatan - SBN/2021/0314/511-1 Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på Centralgatan : Lokal trafikföreskrift om parkering 15 minuter på Centralgatan

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2(2)

SBN/2021/0314/511-1
Fastighetsbeteckning:
; Nynäshamns kommun

73/21 Investering Gatubeläggning Nynäshamn 2021 - SBN/2021/0327/311-1 Investering Gatubeläggning Nynäshamn 2021 : Investering Gatubeläggning Nynäshamn 2021

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum 2021-02-24

Sida 1(2)
Diarienummer
SBN/2021/0327/311-1

Tjänsteställe/handläggare
Stadsmiljö
Jonas Aleskog
E-post: jonas.aleskog@nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Investering Gatubeläggning Nynäshamn 2021
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att genomföra underhållsbeläggningsarbeten på gatunätet i
Nynäshamn om 9,5 miljoner kronor.
Finansiering sker genom att ianspråkta investeringsmedel om 9,5 miljoner kronor ur den ram som är
avsatt för Stadsmiljö investeringar 2021–2024.
Kapitalkostnaden uppgår år 1 till 591 000 kronor med en internränta på 1,25 % och genomsnittlig
avskrivning på 20 år.
Investeringen avslutas under Q2 2022.

Sammanfattning
Vägnätet i Nynäshamns kommun har stort underhållsbehov. För att höja nivån och uppnå en
optimal nivå på standarden i kommunen och därmed en optimal ekonomisk underhållssituation
krävs satsningar närmaste åren.

Ärendet

Årets beläggningsarbeten på gator, gång och cykelvägar med fräsning, utläggning av nytt slitlager,
lappning, lagningsåtgärder samt tillhörande för- och efterarbeten.
Följande objekt har identifierats för åtgärd:
Centralgatan mellan cpl kullsta och öster Idunvägen, Skolgatan mellan Nynäsvägen och
Vikingavägen, Skolgatan mellan Vikingavägen och Centralgatan, Nynäsvägen mellan cpl kullsta och
cpl Lidl, Hamngatan mellan Nynäsvägen och Viagatan, Hamngatan vid midjan Vikingavägen,
Tomtebodavägen, Guldbröllpsstigen, Trafikplats Norvik på- och avfart v.73, Gröndalsvägen mellan
Mörbyvägen och Järnvägsgatan, Rappstavägen, Malmtorget delen längs Torgatan 12B
GC-väg Bäckvägen mellan Bäckvägen och Kvarnängsvägen, Gångbana Sigyns väg, Nickststigen GC
(Backlura), Grönviksvägen GC mot Norvik, Estögången GC söder oxelstigen, Landgången GC norr
Aktervägen.
Omprioriteringar kan komma att ske med anledningar av andra uppkomna åtgärder eller behov i
gatunätet.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen bedömer att beläggningsåtgärden är nödvändig för att upprätthålla och höja
standarden på kommunens gatu- och GC nät.

_______________________
Alf Olsson
Förvaltningschef

______________________
Jesper Skoglund
Stadsmiljöchef
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______________________
Marie Ekenstierna
Controller

Beslutsunderlag

Karta
Investeringskalkyl

Skickas till

Akten
Controller
Stadsmiljöchef
Handläggare
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2021-03-17

Sida 1(2)
Diarienummer
MSN/2020/2209/040-3

Tjänsteställe/handläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Beslutsinstans
Samhällsbyggnadsnämnden

Svar på Alliansens budgetdirektiv 2022-2025
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner förvaltningens svar på alliansens budgetdirektiv 2022–2025
och överlämnar det till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över det budgetdirektiv som
Alliansen har tagit fram för Mål och Budget 2022–2025. Förvaltningen har tagit fram ett yttrande
baserad på budgetdirektivet och de frågeställningar som specifikt lyfts och de preliminära drifts- och
investeringsramarna.
Förvaltningen ser ett stort behov av taxejusteringar och utökat kommunbidrag inför budgetperioden
för 2022–2025.Taxorna kommer att behandlas i samhällsbyggnadsnämnden den 27 april 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett totalt behov av utökning av kommunbidrag om 14,4 miljoner
kronor.
De ökade kostnaderna beräknas bero både på den fysiska utvecklingen med att tillskapa fler
bostäder och verksamhetsmark men också genom tjänsteutveckling och digitalisering.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över det budgetdirektiv som
Alliansen har tagit fram för Mål och Budget 2022–2025. Budgetdirektivet inkom den 23 december
2020. Den 23 februari 2021 mottog samhällsbyggnadsförvaltningen preliminära drifts- och
investeringsramar 2022–2025.
Alliansens budgetdirektiv innehåller specifika frågeställningar för nämnderna att besvara och föra ett
resonemang om.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen har tagit fram ett yttrande baserad på budgetdirektivet och de frågeställningar som
specifikt lyfts och de preliminära drifts- och investeringsramarna.
Alla verksamheter inom samhällsbyggnadsnämnden kommer att omfattas av ökade kostnader i och
med den utvecklingsperiod som Nynäshamns kommun står inför. De ökade kostnaderna beräknas
bero både på den fysiska utvecklingen med att tillskapa fler bostäder och verksamhetsmark men
också genom tjänsteutveckling och digitalisering.
Kapitalkostnaderna kommer att öka som en följd av snabbare investeringstakt. Driftkostnaderna
kommer också att öka som en följd av nya rekommendationer från rådet för kommunal redovisning,
RKR, när det gäller kostnadsfördelning i investeringsprojekt.
Den demografiska utveckling som pågår i hela landet kommer att ställa kommunal verksamhet inför
effektiviseringskrav. För att klara dessa krav måste nya digitala lösningar tas fram.

76/21 Svar på Alliansens budgetdirektiv 2022-2025 - MSN/2020/2209/040-3 Svar på Alliansens budgetdirektiv 2022-2025 : Svar på Alliansens budgetdirektiv 2022-2025

2(2)

Den digitala utvecklingen med bland annat ”öppen data” förutsätter att en del kartdata som
förvaltningen i dagsläget erbjuder som en betaltjänst kommer att tillhandahållas kostnadsfritt, dock
kvarstår kostnaden att ajourhålla datan.
Verksamheterna har under de senaste åren haft en budget som inneburit ett minskat utrymme för
kompetensutveckling och personalfrämjande åtgärder. På längre sikt är det nödvändiga kostnader
som måste prioriteras.
Sammantaget ser förvaltningen ett stort behov av taxejusteringar och utökat kommunbidrag inför
budgetperioden för 2022–2025.Taxorna kommer att behandlas i samhällsbyggnadsnämnden den 27
april 2021. Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett totalt behov av utökning av kommunbidrag om
14,4 miljoner kronor.

_______________________
Alf Olsson
förvaltningschef

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens svar på Alliansens budgetdirektiv för 2022-2025, 2021-03-16
Alliansens budgetdirektiv 2022-2025, 2020-12-21
Budgetdirektiv - Preliminära drifts- och investeringsramar 2022-2025, 2021-02-19
Verksamhetsberättelse för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2020, beslutad 2021-02-16, § 43

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Förvaltningschefen
Avdelningschefen för plan och bygglov
Stadsmiljöchefen
VA- och renhållningschefen
Controllern
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Samhällsbyggnadsnämnden

DELEGATIONSRAPPORT
2021.02.08 – 2021.03.15

2021-03-16

Ansvarig enhet

Ärende

Bygglovsenheten

MSN/2015/0887/221
Eventuellt olovlig
byggnation Ängsudden 6:1

Bygglovsenheten

MSN/2020/1129/221
Klagomål eventuell
olovlig byggnation

8.8.1

Anmälan lämnas utan åtgärd

Bygglovsenheten

MSN/2020/1049/221
Klagomål eventuell
olägenhet

8.8.1

Anmälan lämnas utan påföljd och
ingripande

Bygglovsenheten

MSN/2020/2238/221
Klagomål eventuell
olovlig byggnation

8.2.17

Beslut ärendet avslutas

Bygglovsenheten

SBN/2021/0291/223
Besiktning
motordriven
anordning- hiss.
Konsul Johnson väg
17
MSN/2020/2002/223
Besiktning
motordriven
anordning- hiss Ratten1,
Heimdalsvägen 14

9.4

Beslut om användningsförbud

9.4

Beslut om användningsförbud

Bygglovsenheten

MSN/2020/2082/223
Besiktning
motordriven
anläggning - Hiss,
Mörby 15,
Nynäshamns Brf

9.4

Beslut om användningsförbud

Bygglovsenheten

MSN/2020/1904/226
Anmälan installation
av eldstad

8.2.17

Beslut om att anmälan avvisas

Bygglovsenheten

MSN/2020/1006/233
B Bygglov nybyggnad
plank

8.2.17

Beslut om att ansökan återtas

Bygglovsenheten

Delegationsp
unkt
8.8.1

SBN/2021/0013

Beslut
Anmälan lämnas utan åtgärd
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Bygglovsenheten

MSN/2019/0662/223
Hiss med brister Telegrafen 15

8.2.17

Beslut om att avsluta ärendet

Bygglovsenheten

MSN/2020/1006/233
B Bygglov nybyggnad
plank

8.2.17

Beslut om att ansökan återtas

Bygglovsenheten

SBN/2021/0275/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad
- garage

8.11.5

Beslut om att avsluta ärendet

Bygglovsenheten

MSN/2020/1754/223
Besiktning
motordriven
anordning- hiss.
Floravägen 6

8.4

Beslut om att upphäva
användningsförbud

Bygglovsenheten

MSN/2020/1753/223
Besiktning
motordriven
anordning- hiss.
Kyrkvägen 21

8.4

Beslut om att upphäva
användningsförbud

Bygglovsenheten

MSN/2020/1752/223
Besiktning
motordriven
anordning- hiss.
Floravägen 6.

8.4

Beslut om att upphäva
användningsförbud

Bygglovsenheten

MSN/2020/1790/267
B
Strandskyddsdispens
nybyggnad
komplementbyggnad

8.2.17

Beslut om att ärendet återtas

Bygglovsenheten

SBN/2021/0224/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad
- gäststuga

8.11.5

Beslut om att ärendet återtas
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Bygglovsenheten

MSN/2020/2145/235
Förhandsbesked
nybyggnad
enbostadshus och
komplementbyggnad
samt tilltänkt
avstyckning

8.2.17

Beslut om att ärendet återtas

Bygglovsenheten

SBN/2021/0194/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad
, uterum, altan samt
stödmur

8.11.5

Beslut om att ärendet återtas

Bygglovsenheten

MSN/2020/2080/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad
- förråd
SBN/2021/0263/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad

Bygglovsenheten

Beslut om att överklagan avvisas

8.11.1

Beslut om begäran av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0244/223
Anmälan installation
av stoltrapphiss

8.11.1

Beslut om begäran av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0192/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus

8.4.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

SBN/2021/0081/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus och
komplementbyggnad
- garage

8.4.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

SBN/2021/0119/229
Bygglov nybyggnad
padelbanor

8.4.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

SBN/2021/0150/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.4.1

Beslut om bygglov
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0258/232
A Bygglov
fasadändring/utvändi
g ändring av vård och
omsorgsboende för
äldre

8.4.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

MSN/2020/2226/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus - Norr
Rangsta 1:41

8.2.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

MSN/2020/2225/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus - Norr
Rangsta 1:42

8.2.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

MSN/2020/2144/227
Bygglov nybyggnad
av
komplementbyggnad
- garage

8.2.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1490/227
Bygglov tillbyggnad
av enbostadshus
samt nybyggnad av
komplementbyggnad
- gäststuga

8.2.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0163/237
A Bygglov tillbyggnad
enbostadshusinglasning av befintlig
altan

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1388/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad
skjul och skärmtak,
Landsort 1:1, arrende
no 66, byggnad 1148

8.2.1

Beslut om bygglov med startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1872/234
A Bygglov tillbyggnad
av fritidshus

8.2.1

Beslut om bygglov och startbesked
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Bygglovsenheten

MSN/2020/2073/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad
- garage

8.2.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0069/237
A Bygglov tillbyggnad
enbostadshusinglasning av befintlig
altan

8.4.1

Beslut om bygglov med startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0287/233
A Bygglov
uppsättande skyltar

8.2.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2210/234
A Bygglov utvändig
ändring/
fasadändring
fritidshus

8.2.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0061/234
A Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0205/234
A Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0193/237
A Bygglov tillbyggnad
av
komplementbyggnad
(gäststuga).

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2167/234
A Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.2.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/0336/235
Förhandsbesked
nybyggnad av
tvåbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0089/227
Ansökan om rivning
av
komplementbyggnad
, (garage)

21.9

Beslut om föreläggande om
komplettering
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Bygglovsenheten

MSN/2020/2163/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus

21.9

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0193/237
A Bygglov tillbyggnad
av
komplementbyggnad
(gäststuga).

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0194/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad
, uterum, altan samt
stödmur

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0202/234
A Anmälan
tillbyggnad fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0171/220
A Anmälan
tillbyggnad fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0175/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0076/227
Anmälan- installation
av eldstad och
rökkanal

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0205/234
A Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0149/229
Bygglov nybyggnad
padelbana

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0227/267
B
Strandskyddsdispens
nybyggnad
komplementbyggnad
- gäststuga

8.11.1

Beslut om föreläggande om
kompletteriing
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0224/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad
- gäststuga

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0233/234
A Bygglov nybyggnad
av fritidshus samt
komplementbyggnad
er

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0236/226
Anmälan installation
av eldstad och
rökkanal

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0244/223
Anmälan installation
av stoltrapphiss

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0280/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0264/235
Förhandsbesked
nybyggnad två
enbostadshus och
komplementbyggnad
er samt tilltänkt
avstyckning

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0273/231
A Anmälan väsentlig
ändring av bärande
konstruktion balkongrenovering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0317/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus samt
rivning av befintligt
enbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0348/267
B
Strandskyddsdispens
nybyggnad
enbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0293/237
A Bygglov
fasadändring/utvändi
g ändring
enbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
kompletttering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0333/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad
samt tillbyggnad av
fritidshus med 15
kvm och två takkupor
SBN/2021/0339/226
Anmälan installation
av ny insats i befintlig
eldstad

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0302/227
Bygglov nybyggnad
altan

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0305/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0389/232
A Bygglov
fasadändring/utvändi
g ändring förskola altan

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0399/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0358/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad
- carport

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0400/220
A Anmälan
tillbyggnad fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0342/232
Bygglov nybyggnad
industribyggnad

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

MSN/2010/0669/229
Bygg övrigt - Upplag

Bygglovsenheten

MSN/2020/1066/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus

8.3.12

Beslut om interimistiskt slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1131/236
Rivningslov rivning av
förskola

8.3.4

Beslut om ny kontrollansvarig

Bygglovsenheten

SBN/2021/0089/227
Ansökan om rivning
av
komplementbyggnad
, (garage)

8.5.1

Beslut om rivningslov med
startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2173/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus och
komplementbyggnad
samt rivning av
befintligt fritidshus
och
komplementbyggnad

8.2.8

Beslut om rivningslov och bygglov

Bygglovsenheten

MSN/2020/2181/231
Bygglov för
nybyggnad av
flerbostadshus

8.2.8

Beslut om rivningslov och bygglov

Beslut om förlängning av
tidsbegränsat bygglov
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Bygglovsenheten

MSN/2015/0149/227
Nybyggnad av
komplementbyggnad

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1511/231
A Anmälan väsentlig
ändrad planlösningflerbostadshus till
tvåbostadshus

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1017/234
A Anmälan
tillbyggnad fritidshus
- växthus Attefall

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1768/223
Anmälan installation
av trapphiss

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/1651/234
Nybyggnation
fritidshus

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/0694/220
A Anmälan
tillbyggnad fritidshusAttefall

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/0989/227
Bygglov nybyggnad
stall

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1404/227
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0125/226
Anmälan installation
av eldstad

Beslut om slutbesked

77/21 Delegationsrapport 2021.02.08-2021.03.15 - SBN/2021/0013/008-5 Delegationsrapport 2021.02.08-2021.03.15 : Delegationsrapport 2021.02.08 - 2021-03-15

11(21)

Bygglovsenheten

MSN/2014/0247/227
Nybyggnad av
komplementbyggnad
samt rivningav
befintligt garage

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2013/0992/227
Nybyggnad av
komplementbyggnad

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/0866/233
A Lov för
skylt/ljusanordning tidsbegränsat
bygglov - skyltar
Nynäshamn 2:154

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0288/231
A Begäran om
slutbevis- Ugglan 40

8.7.4

Bygglovsenheten

MSN/2020/0552/226
Anmälan Installation
av eldstad enbostadshus

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2016/1332/237
A Utvändig ändring
av enbostadshus balkong

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2069/226
Anmälan installation
av eldstad och
rökkanal

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2133/226
Anmälan installation
av eldstad och
rökkanal

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/0185/237
A Tillbyggnation
enbostadshus

8.3

Beslut om slutbesked

Beslut om slutbevis
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Bygglovsenheten

MSN/2016/0644/229
Tillbyggnad av
komplementbyggnad
- attefall

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1348/226
Anmälan tillbyggnad
enbostadshus
uterum - installation
av eldstad och
rökkanal
MSN/2019/2011/237
Rivningslov
enbostadshus och
bygglov nybyggnad
enbostadshus

8.3

Beslut om slutbesked

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2017/1558/220
A Anmälan om ej
bygglovpliktig åtgärd

8

Bygglovsenheten

MSN/2020/0874/227
A Anmälan
tillbyggnad
enbostadshusuterum

8.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1346/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus och
komplementbyggnad
garage

8.2.1

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0176/226
Anmälan installation
av eldstad och
rökkanal

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/0994/237
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

Beslut om startbesked för
komplementbyggnad (attefall)
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Bygglovsenheten

Bygglovsenheten
Bygglovsenheten

SBN/2021/0175/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad

SBN/2021/0076/227
Anmälan- installation
av eldstad och
rökkanal

8.7.3

Beslut om startbesked

8.7.3
8.7.3

Beslut om startbesked
Beslut om startbesked

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0286/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbyggnad
samt installation av
eldstad och rökkanal

8.7.3

Bygglovsenheten

MSN/2020/1083/234
A Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.3

Bygglovsenheten

SBN/2021/0202/234
A Anmälan
tillbyggnad fritidshus

8.7.3

Bygglovsenheten

MSN/2019/1578/232
A Tillbyggnad av
industribyggnad

8.3

Bygglovsenheten

SBN/2021/0244/223
Anmälan installation
av stoltrapphiss

8.7.3

Beslut om startbesked

8.7.3
8.7.3

Beslut om startbesked
Beslut om startbesked

Bygglovsenheten
Bygglovsenheten

SBN/2021/0153/227
Anmälan tillbyggnad
enbostadshusuterum

Beslut om startbesked med
protokoll från tekniskt samråd

Beslut om startbesked

Beslut om startbesked med
protokoll från tekniskt samråd
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0090/267
B
Strandskyddsdispens
nybyggnad fritidshus
och
komplementbyggnad
samt förlängning av
befintlig brygga

8.10.1

Beslut om strandskyddsdispens

Bygglovsenheten

SBN/2021/0091/267
B
Strandskyddsdispens
nybyggnad fritidshus
och
komplementbyggnad
samt förlängning av
befintlig brygga

8.10.1

Beslut om strandskyddsdispens

Bygglovsenheten

SBN/2021/0161/267
B
Strandskyddsdispens
nybyggnad fritidshus

8.10.1

Beslut om strandskyddsdispens

Bygglovsenheten

MSN/2010/0047/233
Ändrad användning

Bygglovsenheten

MSN/2020/2163/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus

Bygglovsenheten

MSN/2018/0400/232
Ansökan bygglov Helt ny byggnad Teknikbyggnad Brandvatten
pumpstation

Bygglovsenheten

MSN/2017/0529/267
B
Strandskyddsdispens
- brygga och altan

8/21.8
8.2.17

8.2.17

8.2.17

Beslut om tidsbegränsat bygglov,
förlängning
Beslut om återtagen ansökan

Beslut ärendet avslutas

Beslut ärendet avvisas
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0174/231
A Bygglov
fasadändring/utvändi
g ändring av
flerbostadshus

8

Bygglov för fasadändring

Bygglovsenheten

SBN/2021/0193/237
A Bygglov tillbyggnad
av
komplementbyggnad
(gäststuga).

8.11.1

Föreläggande om komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0177/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbostads
hus

8.11.1

Föreläggande om komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0178/220
A Anmälan
nybyggnad
komplementbostads
hus

8.11.1

Föreläggande om komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0232/234
A Bygglov ändrad
användning
militärbarack till
fritidshus

8.11.1

Föreläggande om komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0257/237
A Bygglov
fasadändring/utvändi
g enbostadshus samt
tillbyggnad av altan

8.11.1

Föreläggande om komplettering

Bygglovsenheten

MSN/2018/1807/227
Ansökan om bygglov
kontorsbyggnad
Kalvö 1:25

8

Handlingar som tillhör beslutet

Bygglovsenheten

MSN/2019/0536/227
Nybyggnad av
komplementbyggnad

8.3

Slutbesked
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Bygglovsenheten

MSN/2020/1682/226
Anmälan installation
av eldstad och
rökkanal

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/0827/227
Nybyggnad av
cykelskjul

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2016/1428/220
A Anmälan Tillbyggnad av
fritidshus

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2016/0339/229
Tidsbegränsat
bygglov för
uppställning av
manskapsbodar till
december 2020

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/0233/232
A Anmälan om ej
bygglovpliktig åtgärdInstallation av
oljeskiljare

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/0571/239
Bygglovansökan
bodetablering Norvik
- Kalvö 1:28

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/1807/227
Ansökan om bygglov
kontorsbyggnad
Kalvö 1:25

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/1577/227
Nybyggnad av förråd
till befintlig
verksamhet

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2017/1450/238
Ansökan om marklov
Nynäshamn 2:154

8.3

Slutbesked
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0229/237
Begäran om slutbevis
- Ekeby 1:56

8.7.4

Slutbevis för nybyggnad av
enbostadshus

Bygglovsenheten

MSN/2020/1728/231
Bygglov nybyggnad
flerbostadshus

8

Startbesked för Fas1-Etablering,
markarbeten, grundläggning

Bygglovsenheten

MSN/2018/0400/232
Ansökan bygglov Helt ny byggnad Teknikbyggnad Brandvatten
pumpstation

8

Startbesked pumpstation
brandvatten P3

Gästhamn och
turistbyrå

MSN/2020/2120/555
Investering- El och
vatten på bryggor vid
Frejas Holme

2.9

Investering- El och vatten på
bryggor vid Frejas Holme

Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.1

Adressättning - Grimsta 3:14

Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.1

Adressättning - Grimsta 3:14

Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.1

Adressättning - Muraren 1

Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.1

Adressättning - Skonaren 67

Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.1

Adressättning - Kängsta 1:60

Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.2

Beslut om lägenhetsnummer
Telivägen 3
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Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.2

Lägenhetsnummer för Kyrkgatan
10B

Planenheten

SBN/2021/0006/243
Årsakt 2021 Adressättning och
lägenhetsregister

19.2

Beslut om lägenhetsnummer
Telivägen 1

Samhällsbyggnadsförval
tningen

SBN/2021/0011/000
Årsakt 2021 Delegationsbeslut,
Personalärenden,
förordnande av
ersättare, med mera

1.3.1

Förordnande av ersättare för
förvaltningschef
Samhällsbyggnadsförvaltningen 1114 februari 2021

Samhällsbyggnadsförval
tningen

MSN/2020/1932/008
Sammanträdesdagar
2021 samhällsbyggnadsnä
mnden och
samhällsbyggnadsnä
mndens
arbetsutskott
SBN/2021/0252/000
Avskrivning av
fordran - VAavdelningen samt
bygglov
MSN/2020/1932/008
Sammanträdesdagar
2021 samhällsbyggnadsnä
mnden och
samhällsbyggnadsnä
mndens
arbetsutskott
SBN/2021/0251/000
Avskrivning av
fordran - Stadsmiljö

5.6.3

Byte av tid för
samhällsbyggnadsnämndens
sammanträde den 23 mars 2021

SBN/2021/0292/517
Schaktlov Idunvägen,
Gröndalsvägen

Samhällsbyggnadsförval
tningen

Samhällsbyggnadsförval
tningen

Stadsmiljö

Stadsmiljö

2.1

Delegationsbeslut - Avskrivning av
fordran - VA-avdelningen samt
bygglov

5.6.3

Extranämnd
samhällsbyggnadsnämndens 26
februari 2021

2.1

Delegtionsbeslut - Avskrivning av
fordran - Stadsmiljö

7.10

Delagationsbesslut - Godkänd
ansökan om schaktlov - Idunvägen,
Gröndalsvägen, Torngatan.
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Stadsmiljö

SBN/2021/0234/267
Begagnande av
offentlig plats Uteserving Nynäsvägen 27

7.12

Yttrande om
uteservering,Nynäsvägen 27

Stadsmiljö

SBN/2021/0320/517
Begagnande av
offentlig plats Kaffemaskin
Fredstorget

7.12

kaffemaskin.pdf

Stadsmiljö

SBN/2021/0341/267
Begagnande av
offentlig plats Uteservering,
Fiskargränd 8 Kroken

7.12

Delegationsbeslut- Yttrande över
ansökan om begagnande av
offentlig plats - Uteservering,
Fiskargränd 8 Kroken,
A115.824/2021

Stadsmiljö

SBN/2021/0403/267
Begagnande av
offentlig plats Uteservering Quý
Dining, Nynäsvägen
24 a

7.12

Yttrande gällande ansökan om
upplåtelse för uteservering

Stadsmiljö

SBN/2021/0406/267
Begagnande av
offentlig plats Uteservering Ösmo
Centrum

7.12

Yttrande gällande ansökan om plats
för uteservering

Stadsmiljö

SBN/2021/0183/517
Parkeringstillstånd
SBN/2021/0188/517
Parkeringstillstånd
SBN/2021/0208/517
Parkeringstillstånd
för rörelsehindrade

7.5

parkeringstillstånd.pdf

7.5

parkeringstillstånd.pdf

7.5

parkeringstillstånd.pdf

SBN/2021/0353/517
Parkeringstillstånd
SBN/2021/0170/452
Uppehåll i
avfallshämtning Söder Enby 4:10

7.5

avslag.pdf

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Söder Enby
4_10.docx

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Sorunda-Blist
5_17.docx

Stadsmiljö
Stadsmiljö

Stadsmiljö
Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

SBN/2021/0220/452
Uppehåll i
avfallshämtning Sorunda - Blista 5:17
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Vatten och avlopp

SBN/2021/0225/452
Uppehåll i
avfallshämtning Trollsta 1:14

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Trollsta 1_14.docx

Vatten och avlopp

SBN/2021/0133/452
Uppehåll i
avfallshämtning Stataren 47

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Stataren 47.pdf

Vatten och avlopp

SBN/2021/0170/452
Uppehåll i
avfallshämtning Söder Enby 4:10

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning underskrivet Söder
Enby 4_10.pdf

Vatten och avlopp

SBN/2021/0169/452
Uppehåll i
avfallshämtning Lisökalv 1:46

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning underskrivet
Lisökalv 1_46.pdf

Vatten och avlopp

SBN/2021/0277/452
Uppehåll i
avfallshämtning Ekeby 1:41

15.1

Beslut om upehåll i avfallshämtning
Ekeby 1_41.docx

Vatten och avlopp

SBN/2021/0278/452
Uppehåll i
avfallshämtning Sågsten 1:13

15.1

Beslut om upehåll i avfallshämtning
Sågsten 1_13.docx

Vatten och avlopp

SBN/2021/0283/452
Uppehåll i
avfallshämtning Andra 1:21

15.1

Beslut om upehåll i avfallshämtning
Andra 1_21 .docx

Vatten och avlopp

SBN/2021/0301/452
Uppehåll i
avfallshämtning Ekeby 1:9

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Ekeby 1_9.docx

Vatten och avlopp

SBN/2021/0220/452
Uppehåll i
avfallshämtning Sorunda - Blista 5:17

15.1

Blista 5_17 underskrivet.pdf

Vatten och avlopp

SBN/2021/0283/452
Uppehåll i
avfallshämtning Andra 1:21

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Andra 1_21
underskrivet.pdf

Vatten och avlopp

SBN/2021/0169/452
Uppehåll i
avfallshämtning Lisökalv 1:46

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Lisökalv 1_46.docx
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Vatten och avlopp

SBN/2021/0225/452
Uppehåll i
avfallshämtning Trollsta 1:14

15.1

Trollsta 1_14 underskrivet.pdf

Vatten och avlopp

SBN/2021/0216/349
Servisanslutningar
2021

2.9

Servisanslutningar 2021 Delegationsbeslut samt
investeringskalkyl IV113621

Vatten och avlopp

SBN/2021/0217/344
Byte trasiga
avstängningsventiler
Nynäshamn 2021

2.8

Byte av trasiga avstängningsventiler
Nynäshamn 2021 delegationsbeslut samt
investeringskalkyl IV113820

Vatten och avlopp

SBN/2021/0218/344
Renovering
avloppsledningar
Nynäshamn 2021

2.8

Renovering av avloppsledningar
Nynäshamn 2021 Delegationsbeslut samt
investeringskalkyl IV113821

Vatten och avlopp

SBN/2021/0148/352
Områdesskydd Ösmo
huvudpumpstation
SBN/2021/0147/352
Områdesskydd Ösmo tryckstegring

2.8

Delegationsbeslut - Områdesskydd
till Ösmo huvudpumpstation

2.8

Delegationsbeslut - Områdesskydd
till Ösmo tryckstegring

Vatten och avlopp

SBN/2021/0425/344
Byte trasiga
avstängningsventiler i
Ösmo 2021

2.8

Delegationsbeslut - Byte av trasiga
avstängningsventiler i Ösmo 2021

Vatten och avlopp

SBN/2021/0426/344
Renovering
avloppsledningar i
Ösmo 2021

2.8

Delegationsbeslut - Renovering av
avloppsledningar i Ösmo 2021

Vatten och avlopp
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Samhällsbyggnadsnämnden

SBN/2021/0007

MEDDELANDERAPPORT
2021.02.09 – 2021.03.15

2021-03-15

Meddelanden
SBN/2021/0054/267B - Länsstyrelsen har beslutat att inte överpröva kommunens beslut om att
medge strandskyddsdispens på fastigheten Herrhamratomten 8:2.
MSN/2020/1879/267B – Länsstyrelsen delbeslut den 11 februari 2021 prövning av Nynäshamns
kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Regarn 1:30
MSN/2020/1956/267B - Länsstyrelsen har den 11 februari 2021 beslutat att inte överpröva
kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens på fastigheten Ängsholmen 1:24
MSN/2020/82190/267B - Länsstyrelsen har den 11 februari 2021 beslutat att inte överpröva
kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens på fastigheten Yxlö 1:132.
MSN/2020/1942/267B - Länsstyrelsen har den 12 februari 2021 beslutat att inte överpröva
kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens på fastigheten Ängsholmen 1:10
MSN/2018/0604/311 – Trafikverkets beslut den 16 februari 2021 Statlig medfinansiering till
åtgärd ”Nynäsvägen Etapp 3, Busshållplatser” – fastställelse av slutligt kostnadsunderlag och
belopp. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
MSN/2019/0746/512-17 -Trafikverkets beslut den 16 februari 2021 Statlig medfinansiering till
åtgärd ”Busshållplatser Maria Barkmans väg i Ösmo” – fastställelse av slutligt kostnadsunderlag
och belopp. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till
vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
MSN/2019/0746/512-18 – Trafikverkets beslut den 16 februari 2021 Statlig medfinansiering till
åtgärd ”Belysning – Hasselstigen” – fastställelse av slutligt kostnadsunderlag och belopp. Beslutet
har fattats med stöd av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.
MSN/2018/0843/512-14 Trafikverkets beslut den 16 februari 2021 Statlig medfinansiering till
åtgärd ”GC-bana Nyblevägen öst” – fastställelse av slutligt kostnadsunderlag och belopp. Beslutet
har fattats med stöd av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.
MSN/2018/0843/512-15 Trafikverkets beslut den 16 februari 2021 Statlig medfinansiering till
åtgärd ”GC-bana Nyblevägen väst” – fastställelse av slutligt kostnadsunderlag och belopp.
Beslutet har fattats med stöd av förordning (2009:237) om statlig medfinansiering till vissa
regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
MSN/2018/0806/267B Länsstyrelsens beslut den 2 februari 2021 om överklagande av kommuns
beslut enligt miljöbalken att avslå ansökan om strandskyddsdispens för brygga, Nynäshamns
kommun, med diarienummer 50359-2018 Nabben 2:11
SBN/2021/0090/267B Länsstyrelsens beslut den 18 februari 2021 om prövning av Nynäshamns
kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Berghomen 3:5
SBN/2021/0001/00 11, 12 Från länsstyrelsen - Informationsbrev om skyfallskartering till stöd för
länets arbete med översvämningsrisker
SBN/2021/0091/267B Länsstyrelsen har den 23 februari 2021 beslutat att inte överpröva
kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens på fastigheten Bergholmen 3:4
MSN/2020/1923/511-3 Länsstyrelsens beslut i ärende 258-64631-2020 den 25 februari 2021
gällande ansökan om ny hastighetsbegränsning utmed del av väg 534, vid Porthus, Nynäshamns
kommun
MSN/2020/2159/267B-14 Delbeslut från Länsstyrelsen - Beslut att pröva Nynäshamns kommuns
beslut, fattat den 16 februari 2021, att bevilja strandskyddsdispens på fastigheten Västerby 1:45,
Länsstyrelsens diarienummer 526-10402-2021
SBN/2021/0019/230-20 Länsstyrelsens beslut 2021-03-03 i ärende 521-11319-2021, Ansökan om
tillträde till djurskyddsområden i Stockholms län
MSN/2020/2211/312 – Trafikverkets beslut den 4 mars 2021 TRV 2020/140479 Stöd för att
främja hållbara stadsmiljöer, särskilt fokus cykel – Gång- och cykelbana Skolgatan
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SBN/2021/0019/230 Länsstyrelsens beslut 5 mars 2021 gällande ansökan om tillträde till fågeloch sälskyddsområden i Stockholms län för inventering av kustfågel 521-7643-2021
MSN/2018/0604/311 TRV 2018/99112 Statlig medfinansiering till åtgärd ”Nynäsvägen Etapp 3,
GC-väg” – beslut om delutbetalning 2020

Lantmäterimeddelanden
MSN/2020/0005/260-126 - Underrättelse om avslutad förrättning, ärende AB 193072
Fastighetsreglering berörande Sittesta 2:9, S:1 och Källberga S:1 samt avstyckningar från Sittesta
2:9
SBN/2021/0005/260-3 – Underrättelse om begärd förrättning, ärende AB 21155
Fastighetsreglering berörande Norr Enby 5:1 och Norr Enby 5:30
MSN/2020/0005/260-97 Lantmäteriets svar på bygglovsenhetens ställda fråga gällande samråd
AB201064, klyvning av Kalvö 1:8
MSN/2020/0005/260-98, -99 Lantmäteriet AB19836 underrättelse om sammanträde gällande
Fastighetsbestämning av till vilken registerenhet ön Låshäll tillhör samt bildande av officialservitut
för sjömärke
MSN/2020/0005/260- 100, 101 Bygglov och planenhetens svar på Lantmäteriet AB19836 kallelse
SBN/2021/0361/219-1 Förfrågan från Lantmäteriet över registrerade detaljplaner med status
gällande hos Lantmäteriet, önskemål om uppdatering.
MSN/2018/0005/260-121, Samråd AB133334 förrättning för genomförande av detaljplan
berörande Himmelsö 1:6 och 1:7
MSN/2020/0005/260-104 Underrättelse om beslut AB20476 Inställd avstyckning (3D
fastighetsbildning) och bildande av samfällighet berörande Lustgården 13

