PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Plats och tid

Sammanträdeslokal Landsort och Teams, 2021-04-27 kl. 13.40-19.00

Beslutande

Maria Gard Günster (C)
Bodil Toll (M)
Otto Svedenblad (M)
Ebbe Larsson (L) ersätter Johan Harding (L)
Richard Karlsson (KD)
Göran Bergander (S)
Helen Sellström Edberg (S)
Johnny Edholm (S)
Hans-Ove Krafft (SN)
Leif Branting (MP)
Christoffer Edman (SD)
Linda Walkeby (S) ersätter Johnny Edholm (S)

Via Teams
Via Teams
Via Teams
Via
Via
Via
Via
Via
Via

Teams
Teams, §§ 85-90, 104, 91-103, 105-109
Teams
Teams
Teams
Teams, §§ 110-115

Icke tjänstgörande ersättare
Patrik Appelkvist Larsson (C)
Åke Jonsson (M)
Agneta Tjärnhammar (M)
Agneta Hagström (M)
Yvonne Lundin (S)
Linda Walkeby (S)
Greta Olin-Landström (PPiN)
Per Ranch (SN)
Tony Nicander (V)
Carl Marcus (SD)

Via Teams
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91-103, 105-110
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91-103, 105-110
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91-103, 105-109
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91-103, 105-110
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91-103, 105-109
§§ 85-90, 104, 91-103, 105-110
Via Teams
Via Teams
Via Teams, §§ 90, 104, 92-103, 105-115

Paragrafer
§§ 85-115

Justeringens plats och tid

Kommunhus B, samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2, 2021-04-28 kl. 10.45

Underskrifter
______________________________
Maria Gard Günster (C)
Ordförande

_______________________________
Göran Bergander (S)
Justerare

______________________________
Elin Fernström
Sekreterare

Anslag
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 2021-04-27
Anslaget sätts upp: 2021-04-28
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2

Underskrift

Anslaget tas ned: 2021-05-20
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Övriga deltagare

Alf Olsson, förvaltningschef
Percy Tollebrant, t.f. VA-chef
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef
Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov
Marie Ekenstierna, controller
Rikard Strandberg, bygglovchef
Rasmus Thiel, bygginspektör
Kerstin Kiby, bygglovhandläggare
Cajsa Larsson, bygglovsingenjör
Pitchayan Buachoom, plan- och landskapsarkitekt
Birgitta Larsson, trafikingenjör
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare
Anneli Hallberg, utredare/nämndsekreterare
Anne-Li Hagman Larsson, politisk sekreterare
Sorundanet
Aline Friman Varre, politisk sekreterare
Moderaterna
Steven Jörsäter, politisk sekreterare
Sverigedemokraterna
Malin Qviberg, projektledare VA

Justerarsignaturer

Via Teams, §§ 90, 104, 91-103, 105-115
Via Teams, §§ 90, 104, 91-103, 105-115
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91-98, 101-103,
105-110
Via Teams, §§ 104, 91-103, 105-110
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91
Via Teams, §§ 85-89
Via Teams, §§ 85-89
Via Teams, §§ 85-89
Via Teams, § 90
Via Teams, §§ 92-103, 105-110
Via Teams, §§ 85-90, 104, 91-92
Via Teams, §§ 85, 90, 104, 91-103, 105-110
Via Teams, §§ 85, 90, 104, 91-103, 105-109
Via Teams, § 85, 90, 104, 91-103, 105-109
Via Teams, §§ 93-94
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Innehållsförteckning
Upprop och anmälningar om förhinder
Val av justerare
§ 85/21

Fastställande av dagordning
Beslutspunkter

§ 86/21

Gränja 2:18, Hammerstavägen 1, Ösmo –Strandskyddsdispens för
fritidshus och komplementbyggnad

§ 87/21

Revskär 1:7, Revskär 3, 149 92 Nynäshamn - Strandskyddsdispens för
fritidshus

§ 88/21

Ängsholmen 1:31, Ängsholmsvägen 98, 149 92 Nynäshamn Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus

§ 89/21

Över Söderby 1:48, Hemfosavägen 107 D, Norra Sorunda- Ansökan om
bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnadgarage

§ 90/21

Avslut av planuppdrag för sydvästra Segersängsmotet

§ 91/21

Ny taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022

§ 92/21

Förslag till ny taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga
allmänna platser i Nynäshamns kommun

§ 93/21

Förslag till ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering

§ 94/21

VA-taxa 2022

§ 95/21

Häva lokala trafikföreskrifter på Bryggargatan

§ 96/21

Häva lokala trafikföreskrifter på Nynäsvägen

§ 97/21

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Bryggargatan

§ 98/21

Lokal trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen

§ 99/21

Ersättning för bilskada Oskarsgatan/Grevgatan

§ 100/21

Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag angående att
kommunen sätter upp parkbänkar vid gamla prästgården

§ 101/21

Svar på medborgarförslag - att kommunen rustar upp tennisplanen och
skateboardrampen i Stora Vika

§ 102/21

Yttrande över remiss - styrdokument för upplåtelse av namnrättighet
Informationsärenden

§ 103/21

Muntlig ekonomisk uppföljning

§ 104/21

Information och diskussion om tidsbegränsat bygglov för padelhallar

§ 105/21

Information om införande eMeetings prepare

§ 106/21

Information om e-förslag
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Återkommande beslutsärenden
§ 107/21

Inkomna e-förslag - april 2021

§ 108/21

Delegationsrapport 2021.03.15 – 2021.04.19

§ 109/21

Meddelanderapport 2021.04.15 – 2021.04.19
Avslutning

§ 110/21

Övriga frågor och medskick

§ 111/21

Rapport från avdelningscheferna

§ 112/21

Rapport från politiker

§ 113/21

Rapport från förvaltningschefen

§ 114/21

Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen

§ 115/21

Redovisning av beslut i kommunfullmäktige och andra nämner

Paragraferna behandlades i ordning: 85-90, 104, 91-103, 105-115
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Upprop och anmälningar av förhinder
Johan Harding (L) har anmält förhinder och ersätts av Ebbe Larsson (L)

Val av justerare
Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.
Justering beslutas kommunhus B, samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2, 2021-04-28 kl. 10.45
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Sbn § 85/21

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.

Justerarsignaturer
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 86/21

SBN/2021/0226/267B

Gränja 2:18, Hammerstavägen 1, Ösmo –Strandskyddsdispens
för fritidshus och komplementbyggnad
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för fritidshus och
komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage
enligt markering på situationsplan.

Avgifter

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa, tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige
och faktureras separat.
Strandskyddsdispens 11 500 kronor

Upplysningar
Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft.
Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.
Förkortningar: Miljöbalken 1998:808 (MB).

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens för fritidshus och komplementbyggnad.

Förutsättningar
Riksintressen, strandskydd

Strandskydd gäller 300 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § MB.
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.

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.
Gällande översiktsplan antagen 2012, kustplanen fastställd 2002.

Yttranden

Länsstyrelsen har i ett tidigare liknande ärende på en av grannfastigheterna remitterats och lämnat
ett yttrande.

Bedömning enligt miljöbalken

Inför förrättningen av den nu aktuella fastigheten inkom Lantmäteriet under 2018 med en begäran
om samråd. Vid samrådsförfarandet yttrade sig Nynäshamns kommun sammanfattningsvis att
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kommunen inte förfogade över några handlingar som styrker att byggnadsverken kommit i laga
ordning.
Det kan däremot konstateras i frågan att byggnadernas tillkomst i förevarande fall kommit till stånd
för ett militärt behov. Till stöd för detta har sökande bifogat ett ritningsunderlag från år 1941 som
erhållits av Fortifikationsverket, samt Lantmäteribilagan till förrättningen.
Vid en förrättning ska Lantmäterimyndigheten ta ställning till de allmänna lämplighets- och
planvillkoren när en fastighetsindelning förändras enligt 3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen
1970:988 (FBL). Vid prövningen ska detta ske, så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir
med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål.
Det är även viktigt att nämna med hänsyn till MÖD, mål M 4534-10, att ett fastighetsbildningsbeslut
inte är bindande ställningstagande att fastigheten från användas som tomt enligt
strandskyddslagstiftningen.
Inom ett område där strandskydd råder är det som utgångspunkt bl.a. förbjudet att nya byggnader
uppförs eller byggnaders användning ändras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, se 7 kap. 15 § PBL. Det som därefter
tas upp för prövning är ändringen av byggnadernas användning med hänsyn till att byggnaderna
uppfördes före området omfattades av strandskydd.
Skälen till strandskyddsdispens måste klargöras i varje enskilt fall och bedömas utifrån de värden
som finns i förhållande till strandskyddets syfte, se Prop. 2008/09:119 s. 105 andra punkten.
Som särskilda skäl, har sökande angivit att platsen redan är ianspråktagen på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syfte, se 7 kap. 18 c pkt. 1 MB. En viktig utgångspunkt i
avseendet, är vad den faktiska ändringen har för avhållande effekt, med hänsyn till dess karaktär,
storlek samt förhållanden i omgivningen. Det kan även beaktas att fastigheten är avskild från det
direkta området närmast strandlinjen, se 7 kap. 18 c pkt. 2 MB.
Av Prop. 2008/09:119 s. 105 framgår att mark som tagits i anspråk oftast, utgörs av etablerade
tomtplatser runt ett bostadshus. En förutsättning för denna ändring är med nuvarande byggnaders
utformning redan uppfattas som bostadshus. Det essentiella är därefter att väga in att ändringen
inte utökar den redan upplevda hemfridszonen mer än nämnvärt, se bl.a. MÖD 2009:35.
Vid denna prövning har det även beaktats att vid det tidigare Lantmäteriärendet lämnade
Länsstyrelsen ärendet utan åtgärd med motivering att:
-

byggnaderna under en längre tid varit långtidsuthyrda som fritidsbostäder och att dessa
använts som fritidsbostad innan 2009 då det skedde ändring i strandskyddslagstiftningen,
se Lst dnr. 407 19359-2018.

Med hänsyn till att Länsstyrelsen är överprövande myndighet för kommunala strandskyddsbeslut och
att Lantmäteriets beslut inte gick emot strandskyddets intressen, se 7 kap. 13 § MB. Föranleder
detta till att Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen inte gör någon annan bedömning än att
strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl föreligger.
Dispens från strandskyddet kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:
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Dispens från strandskyddet meddelas, med stöd av 7 kap. 18 b § MB för fritidshus och
komplementbyggnad. Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta och fri passage
enligt markering på situationsplan.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 61.
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Bodil Toll (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-29

Handlingar som tillhör beslutet
1st
1st
1st
1st
1st

situationsplan upprättad på ett utdrag ur baskartan
tomtplatsavgränsning
ritningsunderlag
fotografier
ansökningsblankett med motivering.

Bilagor

Yttrande från Länsstyrelsen
Lantmäteriakt
Bildbilaga

Skickas till
Akten
Sökanden

Beslutet delges

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor

Kopia för kännedom

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn

Hur man överklagar

Du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska du ställa till Länsstyrelsen i Stockholm men skicka det
till Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Överklagandet ska vara
skriftligt och inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I
överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar, på vilket sätt du tycker att beslutet är
felaktigt och hur du vill att det ändras.

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
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Sbn § 87/21

SBN/2021/0215/267B

Revskär 1:7, Revskär 3, 149 92 Nynäshamn Strandskyddsdispens för fritidshus
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.
Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta, cirka 1800 m2, och fri passage enligt
markering på situationsplan.

Sammanfattning

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus på den obebyggda fastigheten
Revskär 1:7.

Bakgrund

Den 25 oktober 1973 förklarade Länsstyrelsen ett visst område av Revskär 1:1 som naturreservat.
Beslutet föregicks av en skriftlig förbindelse med dåvarande markägare om upplåtelse av mark för
naturreservatet. För inskränkningarna i förfoganderätten som markägarna därigenom åsamkades
skulle dessa markägare bland annat erhålla dispens och byggnadslov för fritidsbebyggelse på sex
tillkommande tomtplatser inom den nordöstra delen av Revskär 1:1.
1987-06-11, Bn § 164, beslutade dåvarande byggnadsnämnden att tillstyrka dispens för minsta antal
byggnadsrätter som Länsstyrelsen i sin slutgiltiga prövning måste medge på ön, under förutsättning
att särskild hänsyn ska tas beträffande bebyggande, tillgänglighet, passagemöjligheter, kultur- och
landskapsmiljövärden och att eventuell tillkommande byggnation lokaliseras så att
bebyggelsegruppen hålls samman intill befintliga fritidshus utan att åverkan på skärgårdslandskapet
uppstår.
Ovanstående beslut är inte längre giltigt men visar vad som tidigare beslutats.
Den 24 mars 2020 inkom sökanden med en ansökan om bygglov och strandskyddsdispens.
Sökanden rekommenderades att enbart söka strandskyddsdispens samt att fundera över den
föreslagna placeringen av byggnaden som då delvis var placerad på strandskyddat område vid
fastighetens sydvästra hörn.
Den 17 september 2020 inkom sökanden med ett omarbetat förslag. En dialog fördes mellan
förvaltningen och sökanden där resultatet blev att den nya placeringen skulle påverka
strandskyddets syften trots att byggnaden nu var placerad längre ifrån det strandskyddade området.
Den 25 februari inkom sedan sökanden med ytterligare ett nytt förslag där byggnaden återigen
lokaliseras till fastighetens sydvästra hörn.

Bedömning

Som särskilt skäl har sökanden angivit att platsen redan är i anspråkstagen på ett sätt som gör att
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Sökanden har arbetat fram ett förslag utifrån minsta
möjliga påverkan på strandskyddets båda huvudsyften.
En viktig utgångspunkt är den avhållande effekt som byggnaden – med hänsyn till dess karaktär,
storlek samt förhållanden i omgivningen – faktiskt har. Av förarbetena framgår att mark som tagits i
anspråk oftast utgörs av etablerade tomtplatser runt ett bostadshus. Förutsättningarna för denna
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fastighet är därmed inte essentiella att bedöma utifrån enskild fastighet, utan en helhetsbedömning
måste göras.
Genom den nya byggnadens placering och utformning utvidgas inte det privatiserade området på ett
sätt som gör att den allemansrättsliga tillgängligheten påverkas nämnvärt. Byggnationen avses
utföras i ett område som redan består av bebyggelse. Fastigheterna Revskär 1:6, 1:8 samt 1:9 är
samtliga bebyggda varav de närmsta byggnationerna ligger cirka 40 meter från det tänkta
fritidshuset på aktuell fastighet. Området mellan Revskär 1:7 och ner mot strandområdet avskiljs
alltså av tidigare bebyggelse.
Fritidshuset är tänkt att placeras strax ovan en plan gräsyta och skyms från vattnet sett av befintlig
vegetation på plats. Byggnaden ger ett lågmält uttryck med utskjutande tak för att minska den
visuella glasytan längs fasaden. Förslaget är delvis placerat på strandskyddslinjen och inkräktar
således genom sin upplevda hemfridszon men i och med att byggnaden hålls samman med befintlig
byggnation bedöms inte strandskyddets syften påverkas negativt. Inte heller djur- och växtlivet på
plats bedöms påverkas på ett ogynnsamt sätt. Tomtplatsavgränsningen sker genom avgränsning av
fastighetens sydvästra del. Den nordöstra delen blir då allemansrättsligt tillgänglig.
I en avvägning mellan det enskilda intresset och det allmänna intresset (strandskyddets syfte)
bedömer förvaltningen att det enskilda intresset i detta fall har liten påverkan på strandskyddets
syfte.
Förvaltningen bedömer att strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls och särskilda skäl
föreligger. Dispens från strandskyddet kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.

Avgifter
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige
och faktureras separat.
Avgiften för beslutet är 11 500 kr.

Villkor för strandskyddsdispens

Som villkor enligt 16 kap. 2 § MB för strandskyddsdispens gäller följande:
-

Större glaspartier mot sjösida ska undvikas.
Sprängning/spräckning av berg får endast utföras i den mån det behövs för grundläggning.

Ärendet

Ansökan avser strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus med en byggnadsarea om 164
m2 varav 105 m2 utgör bruttoarea. Byggnaden kommer ha utskjutande tak över fasad som vetter
mot sydväst och kommer på så sätt skymma glaspartierna.

Riksintressen

Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB:
Fastigheten ligger inom ett samrådsområde för Försvarsmakten.
Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § 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.
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- Friluftslivet, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt
skadar natur – och kulturvärdena på platsen.
- Naturvården, 3 kap. 6 § MB. Området ska så långt möjligt skyddas från åtgärder som påtagligt
skadar natur- och kulturvärdena på platsen.

Planförutsättningar

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan.
Översiktsplanen antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten.

Upplysningar

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft.
Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva
beslutet. Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till
länsstyrelsen.
För att påbörja åtgärden förutsätts en prövning och beslut enligt Plan- och bygglagen.
En prövning av tillstånd för ändringar som berör enskilda avloppsanordningar eller tillstånd för nya
enskilda avlopp görs av Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund.
Vid nybyggnation krävs oftast en kretsloppsanpassad avloppsteknik. Avloppssystemet ska installeras
så att toalettvatten och bad-, disk- och tvätt-vatten är separerade.
Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken 1998:808 (MB), Lagen om
kulturminnen m.m. (KML).

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Strandskyddsdispens för nybyggnation av fritidshus meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.
Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta, cirka 1800 m2, och fri passage enligt
markering på situationsplan, se bilaga.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 62.
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 13(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-29

Handlingar som tillhör beslutet

1st ansökningsblankett
1st situationsplan baserad på en förenklad nybyggnadskarta
5st ritningar på huvudbyggnaden.

Bilagor

Situationsplan med tomtplatsavgränsning
Tidigare förslag från ärende MSN/2020/0578
Tidigare förslag från ärende MSN/2020/1603
Översiktskarta
Karta över fastigheten

Skickas till
Akten
Sökanden

Beslutet delges

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor

Kopia för kännedom

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn

Hur man överklagar

Du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska du ställa till Länsstyrelsen i Stockholm men skicka det
till Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Överklagandet ska vara
skriftligt och inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I
överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar, på vilket sätt du tycker att beslutet är
felaktigt och hur du vill att det ändras.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 14(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 88/21

SBN/2021/0467/267B

Ängsholmen 1:31, Ängsholmsvägen 98, 149 92 Nynäshamn Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.
Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta, cirka 2000 m2, och fri passage enligt
markering på situationsplan.

Sammanfattning

En ansökan om strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus inkom till förvaltningen den 25
mars 2021. Tillbyggnaderna utgör tillsammans en så pass stor volymökning att det inte är att anses
som en kompletteringsåtgärd och kräver således strandskyddsdispens.

Bedömning

Som särskilda skäl kan betraktas/ har sökanden angivit att:
Området/åtgärden
1. Redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
Ängsholmen 1:31 är belägen på ön Ängsholmen och ingår i en samlad bebyggelsegruppering. Den
nu aktuella fastigheten är i dagsläget bebyggd med två huvudbyggnader, en komplementbyggnad
och två bryggor. Föreslagna tillbyggnader utgör tillsammans en så stor volymökning att det inte kan
anses vara en sådan kompletteringsåtgärd där dispens inte krävs enligt 7 kap 17 § MB.
En strandskyddsdispens från förbuden kan ges om det föreligger särskilda skäl. Som särskilda skäl
för dispens ska beaktas bland annat om det område som dispensen avser redan har tagits i anspråk
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte, se 7 kap 18 c § första stycket
1 MB. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att
bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Fritidshuset som avses byggas till
är placerat bakom fastighetens andra fritidshus, sett från vattenområdet, och i direkt närhet till den
väg som passerar förbi fastigheten. Det finns idag en befintlig infart och parkering cirka 10 meter
söder om byggnaden och är en del av den redan etablerade hemfridszonen som sträcker sig runt
huset. Den största tillbyggnaden, garaget, som i sig skulle kunna ha den största avhållande effekten
sträcker sig cirka 6,5 m ut från byggnaden och är därför väl inom vad som kan anses vara
hemfridszonen. Det kan därför bedömas att den tillkommande volymökningen, trots sin storlek, inte
kommer ha någon ytterligare avhållande effekt för allmänheten. Båda byggnaderna samt den norra
bryggan har enligt tidigare beslut tillkommit i laga ordning.
Beträffande den södra bryggan har den bekräftats uppförts av tidigare ägare till fastigheten. I markoch miljööverdomstolens dom, mål nr M 159-19, fastslås det att det inte finns skäl att förelägga en
ny fastighetsägare att riva en brygga som är uppförd av en tidigare ägare. Det är heller inte skäligt
att den nya fastighetsägaren ska ansöka om strandskyddsdispens för bryggan. Domen avsåg en
arrenderad brygga men bedöms kunna tillämpas även i aktuellt ärende.
Som tomtplats avgränsas norra delen av fastigheten. En remsa som löper mellan infartsvägen och
strandlinjen i södra delen av fastigheten lämnas tillgänglig för allmänheten.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 15(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Åtgärden bedöms således vara förenlig med tillämpliga bestämmelser om strandskydd i 7 kap.
Miljöbalken och dispens från strandskyddet kan därmed tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.

Avgifter

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 2, s. 6, fastställd av kommunfullmäktige
och faktureras separat.
Avgiften för beslutet är 11 500 kr.

Villkor för strandskyddsdispens
Som villkor enligt 16 kap. 2 § MB för strandskyddsdispens gäller följande:
-

-

Större glaspartier mot sjösida ska undvikas.
Sprängning/spräckning av berg får endast utföras i den mån det behövs för grundläggning.
Den södra bryggan får inte användas så att området privatiseras. Åtgärder som kan verka
privatiserande och avhållande för allmänheten är till exempel skyltar, utplacerade
sittgrupper, belysning och stolpar/plank.
Befintlig container vid fastighetens sydvästra hörn ska tas bort.

Ärendet

Ansökan avser tillbyggnad av fritidshus, en entré, en matplats samt garage. Tillbyggnaderna har en
total tillkommande byggnads- och bruttoarea om 72 m2.

Riksintressen
Fastigheten ligger inom områden av riksintressen enligt MB:
Strandskydd gäller 100 meter i land och 100 meter i vatten enligt 7 kap. 13 § 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.

Planförutsättningar

Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Översiktsplanen antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten.

Upplysningar

Strandskyddsdispens enligt miljöbalken upphör att gälla om inte åtgärden påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen beslutet vann laga kraft.
Innan arbeten sätts igång bör sökanden förvisa sig om att länsstyrelsen inte beslutat överpröva
beslutet. Beslut om överprövning sker normalt inom tre veckor från det datum beslutet inkommit till
länsstyrelsen.
För att påbörja åtgärden förutsätts en prövning och beslut enligt Plan- och bygglagen.
En prövning av tillstånd för ändringar som berör enskilda avloppsanordningar eller tillstånd för nya
enskilda avlopp görs av Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund.
Vid nybyggnation krävs oftast en kretsloppsanpassad avloppsteknik. Avloppssystemet ska installeras
så att toalettvatten och bad-, disk- och tvätt-vatten är separerade.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Förkortningar: Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken 1998:808 (MB), Lagen om
kulturminnen m.m. (KML).

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Strandskyddsdispens för tillbyggnad av fritidshus meddelas med stöd av 7 kap. 18 b § MB.
Som tomtplats i strandskyddshänseende avgränsas en yta, cirka 2000 m2, och fri passage enligt
markering på situationsplan, se bilaga.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 63.
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-29

Handlingar som tillhör beslutet
1st
1st
4st
1st

ansökningsblankett
situationsplan
ritningar på huvudbyggnaden
fotocollage samt 1st följebrev.

Bilagor

Situationsplan med tomtplatsavgränsning
Översiktskarta
Karta över fastigheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 16(66)

PROTOKOLL

Sida 17(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Skickas till
Akten
Sökanden

Beslutet delges

Länsstyrelsen, enheten för planfrågor

Kopia för kännedom

Naturskyddsföreningen i Nynäshamn

Hur man överklagar
Du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska du ställa till Länsstyrelsen i Stockholm men skicka det
till Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Överklagandet ska vara
skriftligt och inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I
överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar, på vilket sätt du tycker att beslutet är
felaktigt och hur du vill att det ändras.

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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 18(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 89/21

SBN/2021/0340/237

Över Söderby 1:48, Hemfosavägen 107 D, Norra SorundaAnsökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad- garage
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad- garage med stöd av 9
kap. 31 § PBL.

Sammanfattning

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en byggnads- och
bruttoarea om 152,4m², varav öppenarea 4m², samt ett garage med en byggnads- och bruttoarea
om ca 60m². Enbostadshuset kommer att ligga i ett område som redan bebyggt med 8–10 hus som
bildar en grupp med bykaraktär.

Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att åtgärderna går att förena med den från allmän synpunkt lämplig
användning av området enligt kommunens översiktsplan. Det finns sedan tidigare ett positivt
förhandsbesked (MSN/2018/0348/237). Beslut fattades i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
2018-05-31. Detta innebär att beslutet inte längre är giltigt, men då inga förutsättningar ändrats
anser förvaltningen att byggnationen fortfarande är lämplig.
Förslaget förutsätter inte planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 § och bedöms därefter uppfylla kraven
enligt 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18
§§. Bygglov kan därmed tillstyrkas med stöd av 9 kap. 31 § PBL.

Kontrollansvarig
Som kontrollansvarig, certifierad med behörighet N enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas Erik Löfman.

Avgifter

Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 3, s. 7, fastställd av kommunfullmäktige
och faktureras separat.
Avgiften för beslutet är 37 300 kr.
Tidsfristen började löpa 2021-02-26 och beslut fattades 2021-04-27, vilket innebär att lagstadgade
tidsfrister för handläggningen har hållits.
Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen (2010:900).

Föreskrifter för bygglov
Åtgärden får inte påbörjas innan Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat ett startbesked enligt 10
kap. 3 § PBL och tidigast fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts, se 9 kap. 42 a § PBL. Ett
meddelande med datum för lovets kungörande skickas separat per post, se även upplysningar.
Fasader med stående träpanel färgas i vit kulör, tak beläggs med svart betongtakpannor.
Grundläggning ska ske så att sprängning/spräckning i berg undviks.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 19(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Ärendet

Ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus i en våning med en byggnads- och
bruttoarea om 152,4m², varav öppenarea 4m², samt ett garage med en byggnads- och bruttoarea
om ca 60m².

Planförutsättningar
Fastigheten ligger utanför område med detaljplan men inom sammanhållen bebyggelse.
Översiktsplanen antagen 2012 gäller för fastigheten.

Yttranden

Berörda sakägare och grannar har enligt 9 kap. 25 § PBL underrättats och fått tillfälle att yttra sig.
- Inga negativa synpunkter har inkommit.
I förhandsbeskedet remitterades förslaget till Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund vilka
framhöll att de ställer krav på gemensam brunn för att minska risken för påverkan från
avloppsanläggningarna.

Upplysningar

Beslutet upphör att gälla om inte startbesked meddelats två år från när beslutet vann lagakraft.
Tekniskt samråd krävs i detta ärende.
Kontakta bygglovenheten för att boka tid för samråd på e-postadress bygglov@nynashamn.se
Vid samrådet kommer följande punkter behandlas enligt 10 kap 19 § PBL:
1.Arbetets planering och organisation.
2.Byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som byggherren har gett in.
3.Hur förekomsten av tänkbart farligt avfall har inventerats om samrådet avser en rivningsåtgärd.
4.Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra tillsynsåtgärder.
5.Behovet av färdigställandeskydd.
6.Behovet av utstakning.
7.Byggnadsnämdens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller startbesked
8.Behovet av ytterligare sammanträden.
Förkortningar:
Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), Plan- och byggförordningen 2011:338 (PBF), Äldre Plan- och
bygglagen 1987:10 (ÄPBL), Miljöbalken 1998:808 (MB) och Kulturmiljölagen 1988:950 (KML).

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att:

Bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad- garage med stöd av 9
kap. 31 § PBL.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 64.
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 20(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, 2021-03-30

Handlingar som tillhör beslutet
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st
1st

ansökningsblankett
fasad, huvudbyggnad
plan- fasad- och sektion garage
marksektion
situationsplan
plan- och sektionsritning, huvudbyggnad
teknisk information
VA- ritning
energiberäkning
teknisk beskrivning.

Bilagor
Kopia på beslut om förhandsbesked

Skickas till
Akten
Sökanden

Kopia för kännedom

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Underrättelse om beslutet per brev

Grannar eller kända sakägare utan invändningar.

Kungörelse

Kungörelse sker i Post- och inrikes tidningar.

Hur man överklagar

Du kan överklaga beslutet. Överklagandet ska du ställa till Länsstyrelsen i Stockholm men skicka det
till Nynäshamns kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, 149 81 Nynäshamn. Överklagandet ska vara
skriftligt och inkommit till kommunen senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet. I
överklagandet ska du skriva vilket beslut du överklagar, på vilket sätt du tycker att beslutet är
felaktigt och hur du vill att det ändras. 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

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 21(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 90/21

MSN/2018/0606/214

Avslut av planuppdrag för sydvästra Segersängsmotet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planuppdraget för sydvästra Segersängsmotet avslutas.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden fick i uppdrag från Kommunstyrelseförvaltningen våren 2018 att ta fram
en detaljplan med syfte att möjliggöra för ett verksamhetsområde i Segersäng. Efter att detaljplanen
ställts ut på samråd hösten 2020 behövdes planhandlingarna revideras. Kostnaderna för
detaljplanen hade under 2019 nästan nåt det tak som det först beslutades om. Det bedömdes att
mer medel behövdes tillsättas projektet, det fick avslag och Kommunstyrelseförvaltningen beslutade
att lägga ner projektet.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planuppdraget för sydvästra Segersängsmotet avslutas.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 65.
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Översiktskarta
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Sökanden
Mark- och exploateringsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 22(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 91/21

SBN/2021/0596/206

Ny taxa för plan, bygglov och geografisk information 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 2022
2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd av
KF 2019-09-18
3. taxan gäller från och med 1 juli 2021 och tillsvidare.

Ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till ny taxa för plan- och
bygglovsverksamheten och geografisk information. Revideringen krävs för att säkerställa att
myndighetsutövningen kan finansieras enligt självkostnadsprincipen. Taxan baseras till största del
på SKR:s nyaste taxemodell.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 2022
2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd av
KF 2019-09-18
3. taxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 66
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att
1. fastställa ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 2022
2. taxan ersätter den tidigare taxan för plan-, bygglov-, kart- och mätverksamheten fastställd av
KF 2019-09-18
3. taxan gäller från och med 1 juli 2021 och tillsvidare

Föredragning
Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov

Beslutsunderlag
Ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten och geografisk information 2022
Tjänsteutlåtande, 2021-04-13

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 23(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 92/21

SBN/2021/0488/406

Förslag till ny taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och
övriga allmänna platser i Nynäshamns kommun
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta förslag till taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i
Nynäshamns kommun med justeringen att under 1 § Allmänt lägga till en skrivning med lydelse
”En generell ansökningsavgift om 700 kronor tas ut vid ansökning” och att under 1.3
Uteservering stryka skrivningarna om en ansökningsavgift om 700 kronor.
2. taxan ska gälla från och med 1 september 2021

Ärendet

Revidering av kommuns taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i
Nynäshamns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta förslag till taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i
Nynäshamns kommun.
2. taxan ska gälla från och med 1 september 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 67
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta förslag till taxa för upplåtelse av torghandelsplatser och övriga allmänna platser i
Nynäshamns kommun med justeringen att under 1 § Allmänt lägga till en skrivning med lydelse
”En generell ansökningsavgift om 700 kronor tas ut vid ansökning” och att under 1.3
Uteservering stryka skrivningarna om en ansökningsavgift om 700 kronor.
2. taxan ska gälla från och med 1 september 2021

Beslutsunderlag

Förslag till taxa
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Stadsmiljö

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 24(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 93/21

SBN/2021/0489/406

Förslag till ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering enligt förvaltningens förslag
2. nya avgiften ska gälla från 1 juli 2021

Reservationer och särskilda yttranden
Christoffer Edman (SD) reserverar sig beslutet.

Ärendet

För ökad trafikföresäkert genom att fler fordonsförare följer gällande trafikregler föreslås att
felparkeringsavgiften för olovlig parkering höjs.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering enligt förvaltningens förslag
2. nya avgiften ska gälla från 1 september 2021

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 68
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Yrkanden

Christoffer Edman (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
Maria Gard Günster (C) yrkar att bifall till förvaltningens förslag punkt 1 och att beslutspunkt 2
justeras så att taxan gäller från den 1 juli 2021.

Propositionsordning

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall av Christoffer
Edmans (SD) yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag mot
Gard Günsters (C) yrkande.

Proposition
Proposition 1

Ordförande (C) ställer bifall mot avslag av Edmans avslagsyrkande och finner att Edmans yrkande
avslås.

Proposition 2

Ordförande (C) ställer förvaltningens förslag mot Gard Günsters yrkande och finner bifall för Gard
Günsters yrkande.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Beslutsunderlag

Förslag till ändring av felparkeringsavgift för olovlig parkering
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Stadsmiljöavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 25(66)

PROTOKOLL

Sida 26(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 94/21

SBN/2021/0525/346

VA-taxa 2022
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta ny VA-taxa enligt bilaga 1 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning”
2. att ny taxa ska gälla från den 1 januari 2022.

Ärendet

Kommunen har en lagstadgad skyldighet att leverera dricksvatten och rena avloppsvatten för de
som bor inom verksamhetsområdena för den allmänna VA-försörjningen. Det sker till självkostnad
utan vinstintresse och betalas genom taxor (avgifter) från de som är anslutna.
Men ledningarna, vattenverk- och avloppsreningsverk börjar bli slitna och mycket av det som
byggdes ut under 50-, 60- och 70-talet är idag ofta helt avskrivet men fortfarande i drift. När de
renoveras eller ersätts behöver det lånefinansieras vilket medför att kapitalkostnaderna för VAverksamheten kommer att öka. Det behövs också nya ledningar till nya bostäder och anslutning av
befintliga fastigheter, oftast i fritidshusområden under omvandling.
Den dagliga driften fungerar men förutsättningarna för kommunen att klara av sitt uppdrag
påverkas av nya och skärpta miljökrav, klimatförändringar, säkerhetsaspekter och en växande
befolkning. Det finns också ett stigande behov av och en förväntan på att VA ska vara delaktiga i
samhällsplaneringen.
Förmågan att klara investeringar och att även i framtiden kunna säkra hållbara vattentjänster
hänger tätt samman med VA-organisationens kapacitet och det finns behov av förstärkning.
Sammantaget genererar dessa behov samt det faktum att VA-verksamheten gick med underskott
2020, bland annat på grund av förändrade bokföringsregler, att VA-taxan behöver höjas. VA-taxan
behöver höjas under många år framöver.
Taxan som nu föreslås gälla från och med den 1 januari 2022 innebär en höjd brukningsavgift på
6 % genom att grundavgiften höjs med 281 kr/år och lägenhetsavgiften höjs med 309 kr/år.
Anläggningsavgifterna, vid anslutning till det kommunal VA-ledningsnätet, höjs med 3 %.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
1. att anta ny VA-taxa enligt bilaga 1 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning”
2. att ny taxa ska gälla från den 1 januari 2022.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 67
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Beslutsunderlag
Bilaga 1 ”Taxa för Nynäshamns kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning”
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Kommunstyrelsen
Controller

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 27(66)

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 95/21

SBN/2021/0313/511

Häva lokala trafikföreskrifter på Bryggargatan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Häva Nynäshamns kommuns lokala trafikföreskrifter 0192 2002:019, 0192 2012:065
2. Ikraftträdandedatum 3 maj 2021
3. Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut

Ärendet

Ombyggnation av Bryggargatan och ändrade verksamheter utmed gatan varför lokala
trafikföreskrifter är inaktuella och ska hävas.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Häva Nynäshamns kommuns lokala trafikföreskrifter 0192 2002:019, 0192 2012:065
2. Ikraftträdandedatum 3 maj 2021
Uppdra till förvaltningen att meddela föreskrift i enlighet med nämndens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 71
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Karta
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Stadsmiljöavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 28(66)

PROTOKOLL

Sida 29(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 96/21

SBN/2021/0316/511

Häva lokala trafikföreskrifter på Nynäsvägen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Häva Nynäshamns kommuns lokala trafikföreskrifter 0192 2002:118, 0192 2002:122, 0192
2002:125, 0192 2002:127, 0192 2002:128, 0192: 2002:129, 0192 2012:006, 0192 2014:009 om
parkering på Nynäsvägen
2. Ikraftträdandedatum ska vara 3 maj 2021
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokala trafikföreskrifter i enlighet med nämndens beslut

Ärendet
Häva inaktuella lokala trafikföreskrifter gällande parkering på Nynäsvägen

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Häva Nynäshamns kommuns lokala trafikföreskrifter 0192 2002:118, 0192 2002:122, 0192
2002:125, 0192 2002:127, 0192 2002:128, 0192: 2002:129, 0192 2012:006, 0192 2014:009 om
parkering på Nynäsvägen
2. Ikraftträdandedatum ska vara 3 maj 2021
3. Uppdra till förvaltningen att meddela lokala trafikföreskrifter i enlighet med nämndens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 72
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Yrkande

Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Översiktskarta över området
Tjänsteutlåtande 2021-04-01

Skickas till
Akten
Stadsmiljöavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 30(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 97/21

SBN/2021/0313/511

Lokal trafikföreskrift om förbud att parkera på Bryggargatan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. På Bryggargatan får fordon inte parkeras.
2. Häva kommunens lokala trafikföreskrift 0192 2002:020 o förbud att stanna eller parkera på
Bryggargatan.
3. Föreskriften ska träda i kraft den 3 maj 2021.
4. Uppdra till förvaltningen att meddela lokala trafikföreskrifter i enlighet med nämndens beslut.

Ärendet
För god framkomlighet och säkerhet ska förbud att parkera gälla på Bryggargatan

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. På Bryggargatan får fordon inte parkeras.
2. Häva kommunens lokala trafikföreskrift 0192 2002:020 o förbud att stanna eller parkera på
Bryggargatan.
3. Föreskriften ska träda i kraft den 3 maj 2021.
4. Uppdra till förvaltningen att meddela lokala trafikföreskrifter i enlighet med nämndens beslut.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 73
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Karta
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Stadsmiljöavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 31(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 98/21

SBN/2021/0316/511

Lokal trafikföreskrift om parkering på Nynäsvägen
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. På Nynäsvägens södra sida mellan 30 meter öster Lövlundsvägen och 50 meter öster
Lövlundsvägen får fordon parkeras dock högst 1 timme i följd
2. Tidsbegränsningen ska gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och
18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08 och 15.
3. Parkeringsskiva eller motsvarade ska användas
4. Föreskriften ska träda i kraft den 3 maj 2021
5. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut

Ärendet

För att möjliggöra för kunder till butiker och verksamheter bör parkeringen tidsbegränsas till 1
timme på vardagar och lördagar.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. På Nynäsvägens södra sida mellan 30 meter öster Lövlundsvägen och 50 meter öster
Lövlundsvägen får fordon parkeras dock högst 1 timme i följd
2. Tidsbegränsningen ska gälla vardagar utom vardag före sön- och helgdag mellan klockan 8 och
18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 08 och 15.
3. Parkeringsskiva eller motsvarade ska användas
4. Föreskriften ska träda i kraft den 3 maj 2021
5. Uppdra till förvaltningen att meddela lokal trafikföreskrift i enlighet med nämndens beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 74
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Yrkande
Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Karta
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Stadsmiljöavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 32(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 99/21

MSN/2019/1736/319

Ersättning för bilskada Oskarsgatan/Grevgatan
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

Betala ersättning för skadad på bil i samband med asfaltarbeten på Oskarsgatan/Grevgatan

Ärendet

Ersätta reparationskostnader för den skada på personbil som uppkom i samband med asfaltarbeten
på Oskarsgatan-Grevgatan

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

Betala ersättning för skadad på bil i samband med asfaltarbeten på Oskarsgatan/Grevgatan

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 75
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Yrkande

Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Inkommet ersättningsanspråk, 2019-10-21
Bild
Kvitto över reparation, 2020-01-13
Tjänsteutlåtande, 2021-04-01

Skickas till

Akten
Sökanden
Stadsmiljöavdelningen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 33(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 100/21

MSN/2019/1629/008

Återremitterat ärende - Svar på medborgarförslag angående
att kommunen sätter upp parkbänkar vid gamla prästgården
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

anse medborgarförslaget angående att kommunen sätter upp parkbänkar vid gamla prästgården
besvarat.

Ärendet

Samhällsbyggnadsnämnden har delegerats beslutanderätten för medborgarförslaget gällande att
kommunen sätter upp parkbänkar i parken vid gamla prästgården, 2019-09-18, § 139.2. Den 17
november 2020, § 234, återremitterades ärendet i samhällsbyggnadsnämnden arbetsutskott med
motiveringen att förvaltningen skulle föra en diskussion med hyresgästen och kommunstyrelsen om
hur önskemålen i medborgarförslaget skulle kunna tillgodoses. Förvaltningen har varit i kontakt med
Sjömanskyrkan som ställer sig positiva till att sätta upp parkbänkar i trädgården och de har egna
parkbänkar att ställa ut. Sjömanskyrkan vill dock påpeka att det fortfarande kommer att råda förtur
för användandet av parken för kryssningsresenärer.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

anse medborgarförslaget angående att kommunen sätter upp parkbänkar vid gamla prästgården
besvarat.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 77
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inkommit 2019-05-07
Protokollsutdrag SBN AU 2020-11-17, § 234
Tjänsteutlåtande, 2021-03-30

Skickas till

Akten
Kommunfullmäktige
Förslagsställarna
Stadsmiljöchefen
Sjömanskyrkan

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 34(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 101/21

MSN/2019/1950/008

Svar på medborgarförslag - att kommunen rustar upp
tennisplanen och skateboardrampen i Stora Vika
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att kommunen rustar upp
tennisplanen och skateboardrampen i Stora Vika

Ärendet
Ett medborgarförslag har lämnats till kommunen om att rusta upp tennisplanen och
skateboardrampen i Stora Vika. Förvaltningen ser att skateboardrampen har bytts ut under 2020
och att det nu pågår en dialog mellan kultur- och fritidsnämnden och medborgarna om kommande
utvecklingsplan av kommunens kultur – och fritidssektor vilken inkluderar Stora Vika.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget om att kommunen rustar upp
tennisplanen och skateboardrampen i Stora Vika

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 78
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Yrkande

Göran Bergander (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag inkommet 9 oktober 2019
Tjänsteutlåtande, 2021-02-24

Skickas till

Akten
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 35(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 102/21

SBN/2021/0141/299

Yttrande över remiss - styrdokument för upplåtelse av
namnrättighet
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över framtaget förslag till
styrdokument för upplåtelse av namnrättighet i Nynäshamns kommun. Kommunfullmäktige
beslutade 2019-09-18, § 144, att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett styrdokument som
reglerar när och hur upplåtelser av namnrättigheter för kommunala byggnader och anläggningar
kan tillåtas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen välkomnar denna riktlinje.
Förvaltningen föreslår en justerad beslutsprocess för att undvika otydligheter vilken nämnd som
prövar och ansvarar för namnsättning. I kommunstyrelsens reglemente finns inte reglerat angående
namnsättning varför den uppgiften bör ankomma samhällsbyggnadsnämnden.
När det kommer till upplåtelsens längd anser förvaltningen att det inte bör vara för kort
upplåtelsetid. Maxtiden för upplåtelsen behöver inte vara kopplat till namnprövningen då namnet
bör kunna upplåtas under längre tid.
I övrigt har förvaltningen inga synpunkter kopplade till verksamheten.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till
kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottet behandlade ärendet 2021-04-13, § 79
Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag
Remiss - styrdokument för upplåtelse av namnrättigheter, 2021-01-25
Riktlinje för upplåtelse av namnrättighet, 2020-12-08
Rapport - Upplåtelse av namnrättighet, 2020-11-19
Tjänsteutlåtande, 2021-04-06

Skickas till

Akten
Avdelningschef för plan och bygglov
Kommunstyrelsen

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 103/21

SBN/2021/0012/008

Muntlig ekonomisk uppföljning
Marie Ekenstierna, controller, föredrar ärendet muntligt.
Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 36(66)

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 104/21

SBN/2021/0012/008

Information och diskussion om tidsbegränsat bygglov för
padelhallar
Rikard Strandberg, bygglovchef, föredrar ärendet muntligt.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 37(66)

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 105/21

SBN/2021/0012/008

Information om införande eMeetings prepare
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, föredrar ärendet muntligt.
Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 38(66)

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 106/21

SBN/2021/0012/008

Information om e-förslag
Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, föredrar ärendet muntligt.
Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 107/21

SBN/2021/0650/061

Inkomna e-förslag - april 2021
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

att
att
att
att
att
att

avslå
avslå
avslå
avslå
avslå
avslå

e-förslaget
e-förslaget
e-förslaget
e-förslaget
e-förslaget
e-förslaget

Ny väg/stig i slutet av Våtmarken
Ny lekpark
Fordonsfri Ringväg
Badplatser vid sjön Muskan
Rusta upp hamnen.
Belysning runt Ringvägen.

Ärendet

Inkomna e-förslag publiceras på kommunens hemsida. Om e-förslaget får 30 röster eller fler
fördelas det till ansvarig förvaltning. E-förslaget tas om hand av förvaltningen och presenteras för
nämnden på nästkommande nämndsammanträde. Nämnden beslutar om förvaltningen ska påbörja
en vidare utredning eller om e-förslaget ska avslås.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit sex e-förslag under perioden 8 april-19 april 2021.
De inkomna e-förslagen i april 2021 är:
1. Ny väg/stig i slutet av Våtmarken
2. Ny lekpark
3. Fordonsfri Ringväg
4. Badplatser vid sjön Muskan
5. Rusta upp hamnen.
6. Belysning runt Ringvägen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

Yrkanden

Bodil Toll (C) yrkar avslag till e-förslag 1. Ny väg/stig i slutet av Våtmarken
Maria Gard Günster (C) yrkar avslag till e-förslag 2. Ny lekpark
Leif Branting (MP) yrkar avslag till e-förslag 3. Fordonsfri Ringväg
Maria Gard Günster (C) yrkar avslag till e-förslag 4. Badplatser vid sjön Muskan
Bodil Toll (M) yrkar avslag till e-förslag 5. Rusta upp hamnen.
Göran Bergander (S) yrkar avslag till e-förslag 6. Belysning runt Ringvägen.

Propositionsordning

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall till Bodil Tolls
(M) yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall till Maria
Gard Günsters (C) yrkande.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall till Leif
Brantings (MP) yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall till Gard
Günsters yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall till Bodil Tolls
(M) yrkande.
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Avslag eller bifall till Göran
Berganders (S) yrkande.

Proposition
Proposition 1

Ordförande (C) ställer avslag mot bifall av Tolls yrkande och finner bifall för Tolls yrkande.

Proposition 2

Ordförande (C) ställer avslag mot bifall av Gard Günsters yrkande och finner bifall för Gard Günsters
yrkande.

Proposition 3

Ordförande (C) ställer avslag mot bifall av Brantings yrkande och finner bifall för Brantings yrkande.

Proposition 5

Ordförande (C) ställer avslag mot bifall av Gard Günsters yrkande och finner bifall för Gard Günsters
yrkande.

Proposition 5

Ordförande (C) ställer avslag mot bifall av Tolls yrkande och finner bifall för Tolls yrkande.

Proposition 6

Ordförande (C) ställer avslag mot bifall av Berganders yrkande och finner bifall för Berganders
yrkande.

Beslutsunderlag

E-förslag - Ny väg/stig i slutet av Våtmarken , 2021-04-09
Karta över aktuellt område i Alhagens våtmark
E-förslag - Ny lekpark, 2021-04-14
E-förslag - Fordonsfri Ringväg, 2021-04-14
E-förslag- Badplatser vid sjön Muskan
Karta över Muskan
E-förslag - Rusta upp hamnen, 2021-04-15
E-förslag - Belysning runt Ringvägen, 2021-04-15

Skickas till

Akten
Förslagsställarna
Kommunstyrelsen, kansli@nynashamn.se
Akt SBN/2021/0663/061
Akt SBN/2021/0665/061
Akt SBN/2021/0660/061
Akt SBN/2021/0673/061
Akt SBN/2021/0674/061
Akt SBN/2021/0625/061

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 108/21

SBN/2021/0013/008

Delegationsrapport 2021.03.16 - 2021.04.19
Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Förvaltningen redovisar fattade beslut med stöd av 7 kap 5 § kommunallagen.

Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut.

Beslutsunderlag

Delegationsrapport 2021.03.16 - 2021.04.19

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 42(66)

PROTOKOLL

Sida 43(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

DELEGATIONSRAPPORT
2021.03.16 – 2021.04.19
Ansvarig enhet

Ärende

Bygglovsenheten

SBN/2021/0608/290
Bygglov nybyggnad
förskola

Bygglovsenheten

SBN/2021/0503/231A
Bygglov nybyggnad altan

8.11.1

Expediering av beslut om
föreläggande om komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0555/220A
Anmälan tillbyggnad
enbostadshus- uterum

8.11.1

Beslut av föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0563/237A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus samt
utvändig
ändring/fasadändring
SBN/2021/0556/232
Bygglov nybyggnad
ekonomibyggnad

8.11.1

Föreläggande om komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

SBN/2021/0257/237A
Bygglov
fasadändring/utvändig
enbostadshus samt
tillbyggnad av altan
SBN/2021/0566/227
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

8.11.1

Föreläggande om komplettering

SBN/2021/0590/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus och
komplementbyggnadgarage
SBN/2021/0598/267B
Strandskyddsdispens
nybyggnad
komplementbyggnaderväxthus och garage
SBN/2021/0591/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad växthus
SBN/2021/0499/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus och
komplementbyggnader

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

8.11.1

Begäran om komplettering, sista
svarsdag 27 april

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Delegation
spunkt
8.11.1

Beslut
Beslut om föreläggande av
komplettering

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0472/233B
Bygglov nybyggnad murar

8.11.1

Begäran om komplettering, sista
svarstid 27 april

Bygglovsenheten

SBN/2021/0554/237A
Bygglov påbyggnad och
inredande av lägenhet ovan
befintligt garage
SBN/2021/0429/226
Anmälan installation av
eldstad och rökkanal

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
ytterligare kompletteringar

Bygglovsenheten

SBN/2021/0505/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0506/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus och
komplementbyggnad
SBN/2021/0501/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad samt
tillbyggnad tillbyggnad av
huvudbyggnad
SBN/2021/0504/220A
Anmälan tillbyggnad
fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

SBN/2021/0542/234A
Bygglov tillbyggnad
fritidshus samt nybyggnad
av komplementbyggnad
SBN/2021/0539/227
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0538/220A
Anmälan tillbyggnad
enbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0523/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad gäststuga
SBN/2021/0500/237A
Bygglov
fasdändring/utvändig
ändring enbostadshus
SBN/2021/0432/233
Tidsbegränsat bygglov för
ändrad användning från
verksamhetslokal till
padelhall, Svarven 16
SBN/2021/0484/232A
Anmälan väsentlig ändring

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

8.11.1

Begäran om komplettering, 19 april
sista svarstid

8.11.1

Begäran om komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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av ventilation i
verksamhetsbyggnad
Bygglovsenheten

SBN/2021/0471/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad samt
nybyggnad plank
SBN/2021/0464/220A
Anmälan tillbyggnad
fritidshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0492/231A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus- uterum

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0496/226
Anmälan installation av
kassett i befintlig eldstad

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0491/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0497/237A
Anmälan om väsentlig
ändring av bärande
konstruktion
SBN/2021/0494/227A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus- uterum

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0490/238
Tidsbegränsat marklov för
tillfällig infarstväg

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0460/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0401/231A
Anmälan stambyte
flerbostadshus

8.11.1

Begäran om komplettering,
slutdatum 8 april 2021

Bygglovsenheten

SBN/2021/0418/237A
Anmälan

8.11.1

Beslut om föreläggande av
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0416/237A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0392/220A
Anmälan
tillbyggnad/konvertering av
friggebod till
komplementbyggnad samt
installation av eldstad
SBN/2021/0429/226
Anmälan installation av
eldstad och rökkanal

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering.

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bygglovsenheten

SBN/2021/0444/227
Bygglov nybyggnad förråd

8.11.1

Föreläggande om komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0355/237A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

Bygglovsenheten

SBN/2021/0360/235
Förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus samt tilltänkt
avstyckning
SBN/2021/0299/234A
Bygglov tillbyggnad
fritidshus samt
fasadändring/utvändig
ändring

8.11.1

Beslut om föreläggande om
komplettering

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

SBN/2021/0280/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.11.2

Expediering av beslut om att
ansökan avvisas, sökanden delges
med förenklad delgivning

Bygglovsenheten

SBN/2021/0360/235
Förhandsbesked nybyggnad
enbostadshus samt tilltänkt
avstyckning
SBN/2021/0280/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.11.2

Beslut om att ansökan avvisas

8.11.2

Beslut om att ansökan avvisas

Bygglovsenheten

SBN/2021/0531/232
Bygglov nybyggnad av
lager- och industribyggnad

8.11.4

Beslut om förlängning av
handläggningstiden

Bygglovsenheten

SBN/2021/0463/234A
Bygglov tillbyggnad
fritidshus samt nybyggnad
komplementbyggnad
SBN/2021/0445/227A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus

8.11.5

Beslut om att ärendet återtas

8.11.5

Beslut om att ärendet återtas

SBN/2021/0389/232A
Bygglov
fasadändring/utvändig
ändring förskola - altan
SBN/2021/0383/220A
Anmälan tillbyggnad
fritidshus

8.11.5

Beslut om att ansökan återtas

8.11.5

Beslut om att ärendet återtas

SBN/2021/0394/227
Bygglov tillbyggnad
komplementbyggnadergäststugor

8.11.5

Beslut om återtagen ansökan

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 47(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Bygglovsenheten

SBN/2021/0384/234A
Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.11.5

Beslut om att ärendet återtas

Bygglovsenheten

SBN/2021/0386/235
Förhandsbesked nybyggnad
flerbostadshus

8.11.5

Beslut om att ärendet avslutas

Bygglovsenheten

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

8.11.5

Beslut om att ärendet återtas

Bygglovsenheten

SBN/2021/0318/267B
Strandsskyddsdispens
nybyggnad enbostadshus

8.11.5

Beslut om att ärendet avslutas

Bygglovsenheten

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

8.2.17

Beslut om att ärendet återtas

Bygglovsenheten

MSN/2020/1534/237
Bygglov och rivningslov,
rivning och nybyggnad
enbostadshus
MSN/2020/1780/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.2.1

Startbesked med protokoll från
tekniskt samråd

8.7.3

Beslut om startbesked med
protokoll från tekniskt samråd

Bygglovsenheten

SBN/2021/0358/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnadcarport

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0178/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbostadshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0601/226
Anmälan installation av
eldstad

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/2011/237
Rivningslov enbostadshus
och bygglov nybyggnad
enbostadshus

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2032/226
Anmälan installation av
eldstad och rökkanal

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bygglovsenheten

MSN/2020/1916/226
Anmälan installation av
eldstad och rökkanal

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2016/0287/227A
Anmälan för tillbyggnad av
fritidshus - attefall

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/0159/232
Ansökan bygglov
nybyggnad av industri- och
bostadsbyggnad

8.3

Slutbesked för hela byggnaden

Bygglovsenheten

MSN/2019/0123/227
Nybyggnad av
komplementbyggnad

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2017/1313/231
Ansökan om bygglov för
flerbostadshus - Telegrafen
17, Telegrafen 18

8.3

Beslut om interimistiskt slutbesked
för trapphus B

Bygglovsenheten

MSN/2017/1313/231
Ansökan om bygglov för
flerbostadshus - Telegrafen
17, Telegrafen 18

8.3

Protokoll från slutsamråd för
interimistiskt slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/0274/234A
Tillbyggnad fritidshus

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2169/223
Anmälan installation av
trapphiss

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2162/226
Anmälan installation av
eldstad

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/0856/229
Nybyggnad av torn basstation och teknikbodar

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/0080/234
Nybyggnad av fritidshus,
rivning av befintligt
fritidshus

8.3

Beslut om slutbesked

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande
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Bygglovsenheten

MSN/2019/1642/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/0366/233A
Ansökan om lov för
skylt/ljusanordning

8.3

Slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2018/1855/229
Ansökan om bygglov för
nybyggnad av
komplementbyggnad
(bastu)
MSN/2020/0973/227
Bygglov nybyggnad
verksamhetsbyggnad

8.3

Beslut om slutbesked

8.3

Beslut om interimistiskt slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2019/1337/237
Bygglov nybyggnad
enbostadshus

8.3

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

MSN/2017/1313/231
Ansökan om bygglov för
flerbostadshus - Telegrafen
17, Telegrafen 18

8.3.12

Beslut om interimistiskt slutbesked
för garage

Bygglovsenheten

MSN/2020/1904/226
Anmälan installation av
eldstad

8.3.3

Beslut om att anmälan avvisas

Bygglovsenheten

MSN/2020/1534/237
Bygglov och rivningslov
rivning och nybyggnad
enbostadshus

8.3.4

Beslut om ny kontrollansvarig

Bygglovsenheten

MSN/2020/2003/237A
Bygglov påbyggnad
enbostadshus

8.2.1

Beslut om startbesked med
protokoll från tekniskt samråd

Bygglovsenheten

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

8.2.1

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 50(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Bygglovsenheten

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

8.2.1

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

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

8.2.1

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1413/231A
Bygglov ändrad
användning- lokal till
bostad

8.2.1

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/1676/234A
Bygglov ändring/
tillbyggnad av
komplementbyggnad till
fritidshus
SBN/2021/0454/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnadgäststuga

8.2.1

Beslut om startbesked med
protokoll från tekniskt samråd

8.2.1

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2011/0347/227
Nybyggnad av
komplementbyggnad

8.2.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

MSN/2020/0309/231
Bygglov nybyggnad
flerbostadshus

8.2.1

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0344/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnad gäststuga
SBN/2021/0573/237A
Bygglov utvändig
ändring/fasadändring
enbostadshus
SBN/2021/0492/231A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus- uterum

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

8.4.1

Bygglov och startbesked

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0237/234A
Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0319/233
Bygglov ändrad användning
kontor till skola samt
fasadändring/utvändig
ändring

8.4.1

Bygglov för ändrad användning

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 51(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Bygglovsenheten

SBN/2021/0494/227A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus- uterum

8.4.1

Beslut om bygglov med startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0443/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnadcarport
SBN/2021/0103/227
Bygglov nybyggnad av bod,
Landsort 1:1

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked.

8.4.1

Beslut om bygglov med startbesked

Bygglovsenheten

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

8.4.1

Beslut om bygglov med startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0299/234A
Bygglov tillbyggnad
fritidshus samt
fasadändring/utvändig
ändring
SBN/2021/0423/237A
Bygglov fasadändring/
utvändig ändring
enbostadshus

8.4.1

Beslut om bygglov

8.4.1

Beslut om bygglov med startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0248/231
Bygglov nybyggnad
flerbostadshus

8.4.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

MSN/2020/2123/237A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0402/237A
Bygglov
fasadändring/utvändig
ändring enbostadshus

8.4.1

Bygglov för fasadändring

Bygglovsenheten

SBN/2021/0282/227A
Bygglov tillbyggnad sophus

8.4.1

Bygglov för tillbyggnad av sophus

Bygglovsenheten

SBN/2021/0332/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnadgäststuga

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0279/233
Bygglov ändrad användning
kontor till bageri/café

8.4.1

Bygglov för ändrad användning av
lokal från kontor till bageri och
konditori

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 52(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Bygglovsenheten

SBN/2021/0366/233A
Bygglov uppsättande
skyltar

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked
för skylt

Bygglovsenheten

SBN/2021/0174/231A
Bygglov
fasadändring/utvändig
ändring av flerbostadshus

8.4.1

Bygglov för fasadändring

Bygglovsenheten

SBN/2021/0087/237A
Bygglov tillbyggnad
enbostadshus- takkupor

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0411/227
Bygglov nybyggnad av
garage/carport

8.4.1

Bygglov med startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0405/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnaad

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

MSN/2020/2041/227
Bygglov nybyggnad
komplementbyggnadpoolhus

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

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

8.4.1

Beslut om bygglov

Bygglovsenheten

SBN/2021/0372/227
Bygglov nybyggnad av
komplementbyggnad och
mur

8.4.1

Beslut om bygglov och startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0291/223
Besiktning motordriven
anordning- hiss. Konsul
Johnson väg 17

8.4.5

Beslut om användningsförbud - Hiss

Bygglovsenheten

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

8.5.1

Beslut om rivningslov och bygglov

Bygglovsenheten

MSN/2020/2002/223
Besiktning motordriven
anordning- hiss - Ratten1,
Heimdalsvägen 14

8.4.8

Beslut om att användningsförbud
upphävs

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 53(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Bygglovsenheten

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

8.4.8

Beslut om upphävande av
användningsförbud

Bygglovsenheten

MSN/2019/1881/221
Eventuell olovlig byggnation
- arrende 57

8.4.8

Klagomål lämnas utan påföljd och
ingripande

Bygglovsenheten

SBN/2021/0227/267B
Strandskyddsdispens
nybyggnad
komplementbyggnadgäststuga
MSN/2020/2199/267B
Strandskyddsdispens för
nybyggnad av
komplementbyggnad

8.10.1

Beslut om strandskyddsdispens

8.2.7

Beslut om strandskyddsdispens

Bygglovsenheten

SBN/2021/0544/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0440/234A
Anmälan tillbyggnad
fritidshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0177/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbostadshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0600/226
Anmälan installation av
eldstad och rökkanal

8.7.3

Beslut om startbesked för eldstad

Bygglovsenheten

SBN/2021/0484/232A
Anmälan väsentlig ändring
av ventilation i
verksamhetsbyggnad

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0523/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad gäststuga

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0171/220A
Anmälan tillbyggnad
fritidshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0404/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnadgäststuga

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Bygglovsenheten

SBN/2021/0195/237A
Anmälan av väsentligt
ändrad planlösning

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0455/226
Anmälan installation av
insats i befintlig eldstad

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0263/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

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

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0333/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad samt
tillbyggnad av fritidshus
med 15 kvm och två
takkupor
SBN/2021/0459/223
Anmälan installation av
stoltrapphiss

8.7.3

Beslut om startbesked

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0110/234A
Bygglov tillbyggnad
fritidshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0273/231A
Anmälan väsentlig ändring
av bärande konstruktion balkongrenovering
SBN/2021/0392/220A
Anmälan
tillbyggnad/konvertering av
friggebod till
komplementbyggnad samt
installation av eldstad
SBN/2021/0491/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.7.3

Beslut om startbesked

8.7.3

Beslut om startbesked

8.7.3

Beslut om startbesked för
Attefallsåtgärd

Bygglovsenheten

SBN/2021/0339/226
Anmälan installation av ny
insats i befintlig eldstad

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0150/234
Bygglov nybyggnad
fritidshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0495/220A
Anmälan nybyggnad
komplementbyggnad

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Bygglovsenheten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 54(66)

PROTOKOLL

Sida 55(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Bygglovsenheten

SBN/2021/0464/220A
Anmälan tillbyggnad
fritidshus

8.7.3

Beslut om startbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0455/226
Anmälan installation av
insats i befintlig eldstad

8.7.4

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

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

8.7.4

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

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

8.7.4

Beslut om slutbesked

Bygglovsenheten

SBN/2021/0291/223
Besiktning motordriven
anordning- hiss. Konsul
Johnson väg 17
MSN/2018/1448/569
Framdragning av media till
bryggor

9.4

Beslut om att upphäva
användningsförbud (rättelse)

2.9

Framdragning av media till bryggor

Gästhamn och
turistbyrå

MSN/2018/1446/569
Reinvestering - Underhåll
båtbottentvätt

4.8

Reinvestering - Underhåll
båtbottentvätt

Gästhamn och
turistbyrå

MSN/2017/0693/569
Reinvestering stråket
Fiskehamnenkryssningsanlöp-centrum

4.8

Nytt delegationsbeslut på grund av
nyinkommen offert - Reinvestering
stråket Fiskehamnenkryssningsanlöp-centrum

Planenheten

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

19.1

Adressättning – Ärlan 7

Planenheten

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

19.1

Adressättning - lägenhetsnummer
Teleivägen 11, 13, 15 och 17

Planenheten

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

19.1

Adressättning - Norr Rangsta 1:41
och 1:42

Stadsmiljö

SBN/2021/0628/267
Begagnande av offentlig
plats - Lebnani Bar & Kök,
Nynäsvägen 26B

7.14

Yttrande gällande ansökan om
upplåtelse av allmän platsmark för
uteservering Nynäsvägen 26B i
Nynäshamn, Lebnani Bar och Kök.

Gästhamn och
turistbyrå

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 56(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Stadsmiljö

SBN/2021/0616/267
Begagnande av offentlig
plats - MGL Sushi
Nynäshamn, Nynäsvägen 7

7.14

Yttrande gällande upplåtelse av
allmän platsmark för uteservering,
MGL Sushi.

Stadsmiljö

SBN/2021/0593/267
Begagnade av offentlig
plats - Uteservering Flamenco Tapas Resturang,
Havstrappan

7.14

Yttrande gällande ansökan om
upplåtelse av allmän platsmark för
uteservering, Flamenco

Stadsmiljö

SBN/2021/0519/267
Begagnande av offentlig
plats - Uteservering
Mathörnan, Industrivägen 1
a

7.14

Yttrande gällande Uteseuvering
Mathörnan, Industrivägen.

Stadsmiljö

SBN/2021/0520/267
Begagnande av offentlig
plats - Uteservering Bar and
burgers, Fredsgatan 8

7.14

Yttrande gällande uteservering på
Fredsgatan 8, Bar and Burgers

Stadsmiljö

SBN/2021/0271/517
Parkeringstillstånd

7.5

parkeringstillstånd.pdf

Stadsmiljö

SBN/2021/0352/517
Parkeringstillstånd

7.5

parkeringstillstånd.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0564/452
Uppehåll i avfallshämtning Ören 1:9

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Ören 1_9
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0576/452
Uppehåll i avfallshämtning Torö - Bergholmen 2:4

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Torö Bergholmen
2_4 underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0575/452
Uppehåll i avfallshämtning Storbygården 1:165

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Storbygården
1_165 underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0548/452
Uppehåll i avfallshämtning Grimsta 6:8

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Grimsta 6_8
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0612/452
Uppehåll i avfallshämtning Yxlö 3:8

15.1

beslut om uppehåll i
avfallshämtning Yxlö 3_8
underskrivet.pdf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 57(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Vatten och
avlopp

MSN/2020/0971/452
Uppehåll i avfallshantering

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Brunnsberga 1_11
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0567/359
Investering –
passagesystem Berga
tryckstegring

2.9

Delegationsbeslut – passagesystem
Berga tryckstegring

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0612/452
Uppehåll i avfallshämtning Yxlö 3:8

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Yxlö 3_8.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0576/452
Uppehåll i avfallshämtning Torö - Bergholmen 2:4

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Torö Bergholmen
2_4.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0575/452
Uppehåll i avfallshämtning Storbygården 1:165

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Storbygården
1_165.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0564/452
Uppehåll i avfallshämtning Ören 1:9

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Ören 1_9.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0548/452
Uppehåll i avfallshämtning Grimsta 6:8

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Grimsta 6_8.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0549/452
Uppehåll i avfallshämtning Oxnö 6:16

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Oxnö 6_16.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0470/458
Uppehåll i hämtning av
sopor och latrin

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Lundby 1_162
underskriven.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0461/351
Reinvestering Luktreducering
brunnslamshantering på
Nynäshamns reningsverk
SBN/2021/0410/452
Uppehåll i avfallshämtning Dyvik 1:84

2.8

Delegationsbeslut, Reinvestering Luktreducering
brunnslamshantering på
Nynäshamns reningsverk

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Dyvik 1_84
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 58(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0370/452
Uppehåll i avfallshämtning Sjövik 9

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Sjövik 9
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0371/452
Uppehåll i avfallshämtning Svalsta 1:44

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Svalsta 1_44
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0470/458
Uppehåll i hämtning av
sopor och latrin

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Lundby 1_162.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0452/452
Uppehåll i avfallshämtning Fullbro 1:24

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Fullbro 1_24.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0446/452
Uppehåll i avfallshämtning Torp 21:1

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Torp 21_1.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0410/452
Uppehåll i avfallshämtning Dyvik 1:84

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Dyvik 1_84.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0371/452
Uppehåll i avfallshämtning Svalsta 1:44

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Svalsta 1_44.docx

Vatten och
avlopp

SBN/2021/0370/452
Uppehåll i avfallshämtning Sjövik 9

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Sjövik 9.docx

Vatten och
avlopp

MSN/2020/2217/452
Uppehåll i avfallshantering

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Maren 2_15
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

MSN/2020/2177/452
Uppehåll i avfallshämtning Kolbotten 1:2

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Kolbotte 1_2
underskrivet.pdf

Vatten och
avlopp

MSN/2020/1917/452
Uppehåll i avfallshämtning Lidatorp 1:113, Nynäshamn
1:114

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Lidatorp 1_113
underskrivet.pdf

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Vatten och
avlopp

Justerarsignaturer

MSN/2020/1724/452
Uppehåll i avfallshämtning Sunnerby 1:50

15.1

Beslut om uppehåll i
avfallshämtning Sunnerby
1_50.docx

Utdragsbestyrkande

Sida 59(66)

PROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn § 109/21

SBN/2021/0007/008

Meddelanderapport 2021.03.16 - 2021.04.16
Samhällsbyggnadsnämndens beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Meddelanden, inklusive lantmäterimeddelanden till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
Meddelanderapport 2021.03.16 - 2021.04.16

Skickas till
Akten

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

Sida 60(66)

PROTOKOLL

Sida 61(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn 110/21

Övriga frågor och medskick
Möjlighet ges att lyfta övriga frågor och ge medskick till förvaltningen
Helen Sellström-Edberg (S) har inkommit med en skriftlig fråga angående en liten uppdatering om
vad som är sagts om marken vid Nynäshamns församlingshem, gamla förskolan Ankaret.
Förvaltningen svarar kort på frågan.
Helen Sellström-Edberg (S) har inkommit med en skriftlig fråga angående behov av reklam i
Nynäshamnsposten och på kommunens hemsida om de soptunnor för begagnade hundpåsar i
centrala Nynäshamn, i Ösmo och Stora Vika där det även finns oanvända påsar. Förvaltningen tar
med frågan.

Justerarsignaturer

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL

Sida 62(66)

Samhällsbyggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-27

Sbn 111/21

Rapport från avdelningscheferna
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, informerar bland annat om investering Nynäsvägen etapp 3, toalett
vid Nynäshamns station, ombyggnad kaj fiskehamnen och gupp på Nynäsvägen. Ordförande ställer
en fråga angående gatubeläggning 2021 och förvaltningen återkommer med en grov redovisning av
planeringen av arbetet i maj 2021. Jesper Skoglund, stadsmiljöchef, rapporterar muntligt om
sommarjobbare 2021. Birgitta Larsson, trafikingenjör, berättar om prioriteringar inom gatu- och
parkenheten samt vägmarkeringar.
Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov informerar bland annat om detaljplanerna för Kalvö
industriområde, Nynäshamn 2:23, Lyngsta 2:2, Sydvästra Segersängsmotet, Älby 2:3, Förtennaren 2
och Kalvö 1:6. Vidare redovisar Ida om projekt för revidering av naturreservat Ören, naturreservat
Stora Vika och planprogram Landsort samt pågående ärenden bygglov. Ida berättar om
avdelningens andra arbetsuppgifter och ökningen av dessa ärenden, beviljade LONA-bidrag för
skyltning av historiska miljöer i kommunen, beviljade medel ur den digitala miljonen för arbetet med
digitala detaljplaner och bygglovmodulen samt att det inkommit förslag om namnsättning av bro.
Percy Tollebrant, t.f. VA- och renhållningschef informerar bland annat om investering rötkammare,
SBR, reservkraft, uppgradering av högspänning, mottagningsstation gästhamnen, flytt av
pumpstation P112, flytt av dagledning Muskan och VA-överföring Segersäng, Ekeby och lokalnät
Ekeby. Carl Marcus (SD) ställer en fråga om föroreningar och stämningar. Förvaltningschefen svarar
kort.
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