
 

PROTOKOLL Sida 1(31) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-10-12  

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum: 2021-10-12 
Anslaget sätts upp: 2021-10-13             Anslaget tas ned: 2021-11-04 
Förvaringsplats för protokollet: platsens namn 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort och Teams, 2021-10-12 kl. 08.30–11:50 

Beslutande 
Maria Gard Günster (C)  
Bodil Toll (M)  
Otto Svedenblad (M)  
Johan Harding (L)  
Richard Karlsson (KD) Via Teams 
Göran Bergander (S)  
Helen Sellström Edberg (S)  
Johnny Edholm (S) Via Teams 
Hans-Ove Krafft (SN Via Teams 
Lennart Thunqvist (MP) Via Teams 
Carl Marcus (SD) ersätter Christoffer Edman (SD)   
  

Icke tjänstgörande ersättare 
Agneta Tjärnhammar (M) Via Teams 
Ebbe Larsson (L) Via Teams 
Jan-Erik Ljusberg (-) Via Teams 
Yvonne Lundin (S) Via Teams 
Linda Walkeby (S) Via Teams, §§ 230-239 
Greta Olin-Landström (PPiN) Via Teams 
Per Ranch (SN) Via Teams 
Tony Nicander (V) Via Teams 

Paragrafer 
§§ 225-239 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort, 2021-10-12 kl. 13:30 

Underskrifter 

 

___________________________   _______________________________ 
Maria Gard Günster (C) 
Ordförande 
 

Göran Bergander (S) 
Justerare 

  
__________________________  
Anneli Hallberg 
Sekreterare  
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Övriga deltagare 
Sune Eriksson, tf. förvaltningschef  
Malin Qviberg, VA-chef Via Teams, §§ 228-239 
Jesper Skoglund, stadsmiljöchef Via Teams, §§ 228-239 
Ida Olén, avdelningschef för plan och bygglov Via Teams, §§ 225-235 
Marie Ekenstierna, controller Via Teams, §§ 228-239 
Rikard Strandberg, bygglovchef Via Teams, §§ 225-230 
Daniel Hjertton, bygglovkonsult Via Teams, §§ 225-230 
Anneli Hallberg, utredare/ nämndsekreterare  
Elin Fernström, gruppchef  
Aline Friman Varre, politisk sekreterare Moderaterna Via Teams, §§ 230-239 
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Innehållsförteckning              
 Upprop och anmälningar om förhinder  
 Val av justerare  
§ 225/21 Fastställande av dagordning  
 Beslutspunkter 

§ 226/21 KÄNGSTA 1:19 – Kängsta 54, Ösmo - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
verksamhetsbyggnad (musteri) 

§ 227/21 Plogen 6, Åkervägen 8, Nynäshamn - Ansökan om tidsbegränsat bygglov för 
nybyggnad av padelbana 

§ 228/21 Svar på remiss - Motion - Råd och inspiration till den som vill bygga på landet 
§ 229/21 Svar på remiss - Motion om bättre information om ett renare Nynäshamn. 
 Informationsärenden 

§ 230/21 Information om uppdrag Ören 
§ 231/21 Muntlig ekonomisk uppföljning 
 Återkommande beslutspunkter 

§ 232/21 Meddelanderapport 2021.08.28 - 2021.09.20 
§ 233/21 Delegationsrapport 2021-09-13 - 2021-10-04 
 Avslutning 

§ 234/21 Övriga frågor och medskick 
§ 235/21 Rapport från avdelningscheferna 
§ 236/21 Rapport från politiker 
§ 237/21 Rapport från förvaltningschef 
§ 238/21 Rapport från Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen 
§ 239/21 Redovisning av beslut i kommunfullmäktige och andra nämnder 
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Upprop och anmälningar av förhinder 
Christoffer Edman (SD) har anmält förhinder och ersätts av Carl Marcus (SD) 

Åke Jonsson (M) har anmält förhinder. 

Val av justerare 
Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.   
Justering beslutas till Sammanträdesrum Landsort, 2021-10-12 kl. 13:30 
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Sbn § 225/21 

Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs   
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Sbn § 226/21 SBN/2021/0556/232 

KÄNGSTA 1:19 – Kängsta 54, Ösmo - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av verksamhetsbyggnad (musteri) 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: Bygglov beviljas för nybyggnad av verksamhetsbyggnad 
(musteri) med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Sammanfattning                                                                                 
2021-03-09 inkom ansökan om bygglov för ekonomibyggnad. Efter granskning kunde konstateras 
att ärendet gällde en verksamhetsbyggnad då den inte uppförs till tillhörande jordbruk, skogsbruk 
eller fiskenäring.  

Nytt underlag har inkommit där ekonomibyggnad bytts ut mot verksamhetsbyggnad. Ärendet 
komplettförklarades 2021-08-02.  

Bedömning                                                                                   
Byggnaden ges en lantlig utformning som väl anpassats till platsen och omgivningen. Verksamheten 
får anses vara av mindre skala och bedöms inte göra en sådan betydande påverkan på platsen och 
omgivningen att den skulle kräva planläggning.  

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 K enligt 10 kap. 9 § PBL, godtas Thomas Lindahl.  

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 2021-08-02 och beslut fattades 2021-10-12, 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.  

Markutfyllnad eller markschakt ska samordnas med angränsande fastigheter. 

Ärendet 
Bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad (musteri) med en byggnadsarea om 200 m2. 
Fasader av trä färgas i faluröd färg, tak beläggs med rött tegel. 

Riksintressen                                                                               
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 
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särskilt beaktas.  
- Friluftslivet, 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 men inom sammanhållen bebyggelse.  

Översiktsplanen antagen 2012 och Kustplanen fastställd 2002 gäller för fastigheten. 

Yttranden                                                                                        
Berörda sakägare och grannar har enligt 9 kap. 25 § PBL underrättats och fått tillfälle att yttra sig. 
Fastighetsägaren till Kängsta 2:4 uttrycker i sitt yttrande bland annat oro för tillgång på vatten och 
utformning av avloppshantering. Man nämner även önskemålet om att porten för intag flyttas till 
andra sidan ur trafiksynpunkt.  

Vad fastighetsägaren till Kängsta 2:4 anfört om vatten och avlopp bedöms i det aktuella fallet inte 
utgöra någon betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL, då detta utretts av Södertörns miljö-
och hälsoskyddsförbund och tillstånd för nytt avlopp finns. Vad gäller trafik bedöms intaget inte 
påverka trafiken nämnvärt.  

Sökanden har även bemött yttrandet och nämner bland annat att dörrar har placerats med tanke på 
bästa flöde i processen och minsta störning för grannar.  

Vägsamfälligheten har inget att erinra vad gäller byggnationen.  

Förslaget har remitterats till Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund vilka framhåller att de ur 
vatten och avloppssynpunkt inte något att invända på tänkt byggnadsåtgärd.  

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. Byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut av kontrollplan eller 

startbesked - Konstruktionsdokumentation - Teknisk beskrivning av verksamheten - 
Underlag värme, ventilation och sanitet - Dagvattenhantering  

8. Behovet av ytterligare sammanträden. 

Förkortningar: Plan och bygglagen 2010:900 (PBL), Miljöbalken 1998:808 (MB) 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: Bygglov beviljas för nybyggnad av verksamhetsbyggnad 
(musteri) med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 28 september 2021, § 177 
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Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-16 

Handlingar som tillhör beslutet                                                                                   
1st ansökningsblankett                                                                                                             
1st situationsplan                                                                                                     
1st plan och sektionsritning                                                                                         
1st fasadritning                                                                                                               
1st vattenanalysrapport                                                                                                
1st bekräftelse KA 

Bilagor 
Yttrande SMOHF                                                                                                                 
Yttrande vägsamfälligheten                                                                                                      
Yttrande granne Kängsta 2:4                                                                                                   
Sökandes svar på yttrande 

Skickas till 
Akten                                                                                                                                 
Sökande                                                                                                                              
Granne Kängsta 2:4 

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.  
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Sbn § 227/21 SBN/2021/0957/227 

Plogen 6, Åkervägen 8, Nynäshamn - Ansökan om 
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelbana 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: Bygglov avslås för tidsbegränsat bygglov för anläggning av 
padelbana med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 

Bakgrund och tidigare ställningstaganden                                             
2021-04-21 inkom en ansökan om permanent bygglov för nybyggnad av padelbana 
(SBN/2021/0722/227) på aktuell fastighet. Samhällsbyggnadsnämnden gjorde i detta fall 
bedömningen att bygglov inte kunde beviljas, vilket kommunicerades sökanden. Sökanden valde 
sedan att återta ärendet varpå det avslutades.  

2021-05-28 inkommer denna ansökan om tidsbegränsat bygglov om tio år för nybyggnad av 
padelbana. 

På en fastighet inom området med samma närhet till väg 73 och samma prickmark beslutade 
samhällsbyggnadsnämnden att avslå en ansökan om förlängning av tidsbegränsat lov på grund av 
planstridighet. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen beslutade 2019-04-12 att avslå 
överklagandet då man bedömde att det inte fanns en motivering till ett tillfälligt behov. Även detta 
beslut överklagades och Mark och miljödomstolen beslutade 2019-10-10 att avslå överklagandet då 
man instämde i bedömningen som Länsstyrelsen gjort.  

Bedömning enligt PBL                                                                              
I 9 kap. 33 § PBL framgår att för en åtgärd som någon eller några men inte alla förutsättningar 
enligt 30-32a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses pågå 
under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse 
om tillfällig användning av byggnad eller mark.  

Den aktuella ansökan avser bygglov för nybyggnad av padelbana utomhus på fastigheten Plogen 6. 
Fastigheten omfattas av detaljplan S202 som fastställdes den 6 maj 1981. Av planen framgår bl.a. 
att fastigheten är avsedd för småindustri och att den östra delen utgörs av prickmark som inte får 
bebyggas. Det kan utifrån underlaget konstateras att anläggningen är placerad på prickmark som 
inte får bebyggas och kan därmed inte beviljas permanent bygglov enligt 9 kap 30 § PBL.  

Bestämmelserna om tidsbegränsat bygglov ger en möjlighet att i vissa fall tillåta planstridiga 
åtgärder under en begränsad tid. För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna ges krävs, utöver att 
den sökta åtgärden inte uppfyller alla förutsättningar för permanent lov, att åtgärden avser ett 
behov som verkligen är tillfälligt. För att kunna betrakta behovet av den sökta åtgärden som tillfälligt 
måste den alternativa lösningen vara så konkret att man kan bedöma att behovet av den sökta 
åtgärden i framtiden kommer att upphöra (jfr. Mark-och miljööverdomstolens dom den 24 april 
2015, mål P 7171-14).  

I ansökan framgår att anledningen till ett tidsbegränsat bygglov för en padelbana under den 
närmaste tioårsperioden är att den ska användas i friskvårdsyfte av personal inom samtliga tre 
verksamheter på Åkervägen 8 och att närliggande verksamheter eventuellt ska kunna hyra in sig, 
samt att padelbanan är demonterbar.  

Av ansökan och övriga handlingar i ärendet framgår det inte att det finns en konkret och långsiktig 
plan för hur man i framtiden, på annan plats, kommer att tillgodose behovet av en padelbana. Enligt 
förvaltningens bedömning är det därmed inte visat att åtgärden är tillfällig. Därmed föreligger inte 
det grundläggande kravet i 9 kap 33 § PBL att åtgärden anses pågå under en begränsad tid.  
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Enligt remissvar från Trafikverket görs även bedömningen att markanvändningen inte är lämplig 
utifrån hälsa och säkerhet på grund av närheten till väg 73, vilket vägs in i den samlade 
bedömningen gällande lämplighet.  

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av padelbana ska utifrån den samlade 
bedömningen avslås.  

Avgifter                                                                                           
Avgifter för ärendets behandling tas ut enligt taxa tabell 12, s. 13, fastställd av kommunfullmäktige 
och faktureras separat.  

Avgiften för beslutet är 3 000 kr.  

Tidsfristen började löpa 2021-08-04 och beslut fattades 2021-10-12, 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). 

Ärendet 
Ansökan avser tidsbegränsat bygglov med en giltighetstid på tio år gällande nybyggnad av 
padelbana om ca 264 m2. Den föreslagna anläggningen syftar enligt ansökan till att ge möjlighet till 
en utökad personalvård och sälja abonnemang/nyttjanderätt till andra företag. 

Planförutsättningar                                                                                
För fastigheten gäller detaljplan S202. Förslaget avviker från detaljplanen med avseende på 
användning, som enligt detaljplanen är Jm (småindustri), samt att hela anläggningen placeras på 
mark som inte får bebyggas.  

Det pågår även ett planarbete där aktuell fastighet ingår, där man ska pröva om prickmarken kan 
bebyggas på ett antal fastigheter inom området (ärende MSN/2020/0427/214).  

Yttranden                                                                                        
Berörda sakägare och grannar har enligt 9 kap. 25 § PBL underrättats och fått tillfälle att yttra sig. 
Inga negativa synpunkter har inkommit. 
 
Förslaget har remitterats till Trafikverket vilka framhåller att markanvändningen inte anses vara 
lämplig utifrån hälsa och säkerhet och strider dessutom mot detaljplanen. Trafikverket anser därför 
att bygglovet inte kan medges.  

Förslaget har remitterats till Mark och exploatering som yttrar sig i egenskap av fastighetsägare till 
Nynäshamn 2:154 och vidhåller tidigare ställningstagande vid ansökan om permanent bygglov för 
padelbana, där man bland annat tar upp kommunens vilja att långsiktigt möjliggöra breddning av 
infartsleden (v73).  

Förslaget har remitterats till Planenheten som yttrar att då det pågår en planläggning där man ska 
pröva om prickmarken kan bebyggas på aktuell och närliggande fastigheter, rekommenderar de att 
kommunen beslutar om anstånd med att fatta beslut i rubricerat ärende.  

Förslaget har remitterats till VA-avdelningen samt Södertörns brandförsvarsförbund som inte har 
något att erinra. 

Förkortningar: Plan och bygglagen 2010:900 (PBL). 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: Bygglov avslås för tidsbegränsat bygglov för anläggning av 
padelbana med stöd av 9 kap. 33 § PBL. 
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Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 28 september 2021, § 178 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

Johnny Edholm (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-15 

Handlingar som tillhör beslutet                                                                                    
1st ansökningsblankett                                                                                                             
1st situationsplan                                                                                                                     
2st ritningar                                                                                                                          
1st bullerutredning                                                                                                                  
1st underlag ljusanläggning 

Bilagor                                                                                                                 
Yttrande Trafikverket                                                                                                           
Yttrande Mark och exploatering Nynäshamn                                                                          
Yttrande planenheten Nynäshamn                                                                              

Skickas till 
Akten                                                                                                                  
Fastighetsägaren 

 

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. 
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Sbn § 228/21 SBN/2021/1010/060 

Svar på remiss - Motion - Råd och inspiration till den som vill 
bygga på landet 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till kommunstyrelseförvaltningen. 

Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om motionen Råd och inspiration för de 
som vill bygga på landet. Sorundanet inkom den 16 maj 2021 med en motion gällande Råd och 
inspiration för de som vill bygga på landet. Genom motionen önskar motionären att kommunen tar 
fram en skrift med råd och inspiration för byggnation på landsbygden i syfte att nya etableringar och 
exploateringar ska ske i samklang med lokal byggnadstradition och kulturlandskap.  

Yttrande på remissen överlämnas senast den 31 oktober 2021.  

Förvaltningens bedömning                                                               
Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för chansen att yttra sig om motionen.  

Förvaltningen tycker att det som föreslås i motionen är ett bra förslag och ser ett bra tillfälle att 
använda informationen som en sammanställning av kommunens karaktärsdrag och landskapsbild 
när det gäller bland annat kultur och naturmiljö samt byggnadstradition. Information av detta slag 
skulle kunna underlätta bygglovprocessen genom att de som planerar att bygga uppmanas ta 
kontakt med kommunen redan i ett tidigt skede. Det är dock viktigt att tydliggöra att det endast är 
information som inte ersätter en eventuell bygglovprocess eller annan process där beslut behöver 
fattas.  

Skulle motionen bifallas är det viktigt att både samhällsbyggnadsnämndens verksamheter och 
relevanta funktioner på kommunstyrelsen får möjlighet att bidra. Förvaltningen föreslår dock att 
beslutet inte fastställer hur råden och inspirationen bör vara utformade utan ser att det bör ingå i 
ett eventuellt projekt med framtagande av informationen om det bör vara en skrift, en broschyr, 
digital information på hemsidan eller andra former av sätt att nå medborgare. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 
det till kommunstyrelseförvaltningen. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 28 september 2021, § 180 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.  

Yrkanden 
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

Otto Svedenblad (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag  

Bodil Toll (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag  
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Beslutsunderlag 
Remiss – Motion om Råd och inspiration till den som vill bygga på landet, 2021-06-17   

Tjänsteutlåtande, 2021-10-05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skickas till                                                                                                              
Akten                                                                                                    
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-10-12  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

Sbn § 229/21 SBN/2021/1251/060 

Svar på remiss - Motion om bättre information om ett renare 
Nynäshamn. 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget tillsammans med 
bilagt tilläggsyrkande från Miljöpartiet och överlämnar det till kommunstyrelseförvaltningen.  
  
Sammanfattning                                                                                
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över en inkommen motion angående 
bättre information om ett renare Nynäshamn. Motionären föreslår att informationsskyltar om 
förbudet mot nedskräpning sätts upp på strategiska platser för att belysa vikten av att skapa ett 
trivsammare Nynäshamn genom en bättre renhållning.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för möjligheten att yttra sig om motionen.  
 
Ett förbud mot nedskräpning finns redan i Miljöbalken15 kap. 26 § och det som föreslås i motionen 
bör vara en informations och kommunikationsinsats som ansvaras för av kommunstyrelsen.  
 
Kortfattat framför samhällsbyggnadsförvaltningen synpunkter om underhåll av skyltning, att dessa 
strategiska platser noga definieras och att samverkan i ärendet behöver ske samt att både ekonomi 
och resurssättning bör ingå i projektet. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar 
det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 28 september 2021, § 181 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag.  

Yrkanden 
Lennart Thunqvist (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett tilläggsyrkande enligt bilaga A 

Propositionsordning 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens förslag mot 
förvaltningens förslag med Lennart Thunqvists (MP) tilläggsyrkande. 

Proposition                                                                                                     
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
förvaltningens förslag med Lennart Thunqvists (MP) tilläggsyrkande. 

Beslutsunderlag 
Motion - Bättre information om ett renare Nynäshamn 
Tjänsteutlåtande, 2021-09-23 

Skickas till 
Akten                                                                                                
Kommunstyrelseförvaltningen 



Tilläggsyrkande ang. Svar på remiss-Motion om bättre information om ett renare 
Nynäshamn. 

Vi i Miljöpartiet bifaller förvaltningens förslag till beslut i ovan nämnda fråga med följande 
tillägg: 

a) Skyltarna utformas med text och ev. förtydligande bild på ett sådant sätt att
budskapet om att vi alla kan bidra till ett renare och trivsammare Nynäshamn gäller i
hela kommunen.
Farhågan i remissvaret att platser där skyltarna inte finns skulle drabbas av mer
nedskräpning borde då minskas betydligt.

b) Med rejäla fasta skyltar, där vi också hälsas välkomna till platsen/kommunen, och
regelbunden tillsyn kan också risken för att skyltarna ”bidrar till nedskräpningen”
minimeras.

Lennart Thunqvist
Miljöpartiet

Bilaga A
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Sbn § 230/21 SBN/2021/0012/008 

Information om uppdrag Ören 
Maria Gard Günster (C), informerar muntligt om sitt besök på Ören. 
 
Daniel Hjertton, bygglovskonsult föredrar muntligt om projekt Ören.  
 
Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden. 
 

  



 

PROTOKOLL Sida 16(31) 
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    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

Sbn § 231/21 SBN/2021/0012/008 

Muntlig ekonomisk uppföljning 
Marie Ekenstierna, controller, föredrar ärendet muntligt. 

Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden. 

  



 

PROTOKOLL Sida 17(31) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-10-12  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

Sbn § 232/21 SBN/2021/0007/008 

Meddelanderapport 2021.08.28 - 2021.09.20 
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.  

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Arbetsutskottet behandlade ärendet 28 september 2021, § 182 

Arbetsutskottet föreslår enligt förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag  
Meddelanderapport 2021.08.28 - 2021.09.20 

 
Skickas till 
Akten 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-10-12  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

Sbn § 233/21 SBN/2021/0013/008 

Delegationsrapport 2021-09-13 - 2021-10-04 
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 2021.09.13 - 2021.10.04 

Skickas till 
Akten 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 19(31) 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum  
2021-10-12  

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 

 
DELEGATIONSRAPPORT 

                                 2021.09.13 – 2021.10.04 

 

Avdelning Ärende Delegations-
punkt Beslut 

Plan- och bygglov MSN/2019/0006/243 Årsakt 2019 - 
Adressättning och lägenhetsregister 

19.2 Lägenhetsnummer. 
Flerbostadshus. Vaktberget 
34 - Utsiktsvägen 8B 

Plan- och bygglov SBN/2021/0978/290 Tidsbegränsat 
bygglov för tillbyggnad av förskola 

21.8 Beslut om tidsbegränsat 
bygglov 

Plan- och bygglov SBN/2021/1390/233A Bygglov 
uppsättande skylt 

21.8 Tidsbegränsat bygglov och 
startbesked med fastställd 
kontrollplan som bilaga 

Plan- och bygglov SBN/2021/1224/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

21.9 Beslut ärendet avvisas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1411/267B 
Strandskyddsdispens tillbyggnad 
fritidshus 

8.10.1 Beslut om 
strandskyddsdispens 

Plan- och bygglov SBN/2021/1409/267B Ansökan om 
strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad 

8.10.1 Beslut om 
strandskyddsdispens 

Plan- och bygglov SBN/2021/1421/233 Anmälan ändrad 
användning butikslokal till restaurang 

8.11.1 Begäran om komplettering 
med sista svarsdag 13 
oktober 2021 

Plan- och bygglov SBN/2021/1490/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1487/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad- 
växthus 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1482/226 Anmälan för 
väsentlig ändring av en eldstad 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1508/236 Rivningslov rivning 
av enbostadshus samt lokal, Sittesta 
2:9 & Sittesta 2:49 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1488/234 Bygglov 
nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1245/227 Bygglov - 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad (garage) 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1426/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbostadshus 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1444/232A Bygglov 
tillbyggnad idrottshall 

8.11.1 Beslut om föreläggande av 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1449/231A Bygglov 
inglasning av altan 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1401/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1483/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad- garage 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 
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Plan- och bygglov SBN/2021/1475/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1476/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

8.11.1 beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1478/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/0988/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/0568/234A Bygglov 
tillbyggnad fritidshus samt utvändig 
ändring/fasadändring, Landsort 1:1, 
arrende no 29, byggnad 1112 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov MSN/2020/1342/237A Bygglov 
fasadändring/utvändig ändring 
enbostadshus 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1512/233 Bygglov ändrad 
användning från förråd/lager till biltvätt 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1511/233 Bygglov ändrad 
användning från källare/förråd till 
förrådshotell 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/0562/231A Bygglov 
inglasning av balkong 

8.11.1 Beslut om föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1395/227 Bygglov 
tillbyggnad transformatorstation 

8.11.1 Föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/1170/231A Bygglov för 
ändrad användning för del av 
flerbostadshus till förskola 

8.11.1 Föreläggande om 
komplettering 

Plan- och bygglov SBN/2021/0562/231A Bygglov 
inglasning av balkong 

8.11.2 Beslut ansökan avvisas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1413/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan- och bygglov MSN/2012/0867/229 Bygg övrigt 8.11.2 Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan- och bygglov MSN/2012/0313/237A Om- och 
tillbyggnad av enbostadshus 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1394/235 Förhandsbesked 
ändrad användning - padelhall 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan- och bygglov MSN/2019/1389/227A Anmälan om 
väsentlig ändring av avlopp inom en 
byggnad eller inom en tomt 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1308/234A Bygglov 
tillbyggnad fritidshus 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
avslutas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1462/220A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
återtas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1066/227A Bygglov 
nybyggnad altan 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
återtas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1382/267B 
Strandskyddsdispens nybyggnad 
fritidshus 

8.11.2 Beslut om att ärendet 
återtas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1302/234A Bygglov - 
tillbyggnad fritidshus 

8.11.2 Beslut om återtagande 

Plan- och bygglov SBN/2021/1274/237A Anmälan 
fasadändring enbostadhus 

8.11.2 Beslut om återtagen 
ansökan med handling som 
tillhör beslutet 
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Plan- och bygglov SBN/2021/1367/235 Förhandsbesked 
nybyggnad radhus 

8.11.5 Beslut om att ansökan 
återtas 

Plan- och bygglov SBN/2021/1161/234A Bygglov 
nybyggnad fritidshus och 
komplementbyggnad- gästhus 

8.4 Beslut om bygglov 

Plan- och bygglov MSN/2020/1953/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

8.4 Beslut om bygglov 

Plan- och bygglov SBN/2021/1386/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

8.4 Beslut om bygglov 

Plan- och bygglov SBN/2021/0893/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad - garage 

8.4 Beslut om bygglov 

Plan- och bygglov SBN/2021/0570/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus - uterum 

8.4, 8.7.3 Beslut om bygglov med 
startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0257/237A Bygglov 
fasadändring/utvändig ändring 
enbostadshus 

8.4, 8.7.3 Beslut om bygglov med 
startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0788/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

8.4, 8.7.3 Beslut om bygglov med 
startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0807/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus samt 
fasadändring/utvändig ändring 

8.4, 8.7.3 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1350/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad - 
garage 

8.4, 8.7.3 Beslut om bygglov och 
startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1489/236 Rivningslov rivning 
av del av fritidshus 

8.5.1, 8.7.3 Beslut om rivningslov och 
startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1447/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad - 
Gästhus 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1081/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad - 
förråd 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0416/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0777/232A Bygglov 
tillbyggnad industribyggnad- Svarven 
16 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov MSN/2018/1171/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1068/237A Bygglov 
tillbyggnad fritidshus 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1491/220A Anmälan 
tillbyggnad fritidshus 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0538/220A Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1380/226 Anmälan väsentlig 
ändring eldstad och rökkanal 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1209/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad - 
förråd/gästrum 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0760/234A Bygglov 
tillbyggnad fritidshus 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0968/227A Bygglov 
tillbyggnad av komplementbyggnad 

8.7.3 Beslut om startbesked 
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Plan- och bygglov SBN/2021/1009/237 Bygglov 
nybyggnad enbostadshus och 
komplementbyggnad- garage 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0945/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad- 
gäststuga 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1400/226 Anmälan väsentlig 
ändring eldstad 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1414/223 Anmälan 
installation trapphiss 

8.7.3 Beslut om startbesked 

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

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1164/227 Bygglov 
nybyggnad komplementbyggnad - 
förråd 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0770/290 Bygglov 
tillbyggnad förskola 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1445/226 Anmälan 
installation eldstad 

8.7.3 Beslut om startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1204/220A Anmälan 
tillbyggnad komplementbyggnad- 
gäststuga 

8.7.3 Beslut om startbesked 
Attefallsåtgärd 

Plan- och bygglov SBN/2021/0607/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

8.7.3 Beslut om startbesked för 
ändrad placering 

Plan- och bygglov SBN/2021/0355/237A Bygglov 
tillbyggnad enbostadshus 

8.7.3 Beslut om startbesked med 
protokoll från tekniskt 
samråd 

Plan- och bygglov SBN/2021/0828/234A Bygglov 
tillbyggnad fritidshus 

8.7.3 Beslut startbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1324/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad - 
Carport 

8.7.3 Startbesked med 
fastslagen kontrollplan som 
bilaga 1 

Plan- och bygglov SBN/2021/0279/233 Bygglov ändrad 
användning kontor till bageri/café 

8.7.3 Startbesked med fastställd 
kontrollplan 

Plan- och bygglov MSN/2018/0904/239 Ansökan om 
bygglov - fönsterbyte - fasadändring 
Apotekaren 24 

8.7.3 Startbesked med fastställd 
kontrollplan som bilaga 

Plan- och bygglov SBN/2021/0174/231A Bygglov 
fasadändring/utvändig ändring av 
flerbostadshus 

8.7.3 Startbesked med fastställd 
kontrollplan som bilaga 

Plan- och bygglov MSN/2018/0685/220A Anmälan om ej 
bygglovpliktig åtgärd - attefalls-
tillbyggnad Grimsta 1:21 

8.7.3 Startbesked tillbyggnad 
Attefall 

Plan- och bygglov MSN/2020/1552/237 Bygglov  
nybyggnad fritidshus 

8.7.4 Beslut om interimistiskt 
slutbesked 

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

8.7.4 Beslut om interimistiskt 
slutbesked för trapphus A - 
våning 09-17 

Plan- och bygglov MSN/2018/1858/233B Ansökan om 
bygglov - bullerskyddsskärm Vansta 9:1 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2019/1138/227A Ombyggnation 
komplementbyggnad  - Inglasning av 
befintlig loggia 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2020/1230/236 Rivningsanmälan 
rivning av enbostadshus 

8.7.4 Beslut om slutbesked 
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Plan- och bygglov SBN/2021/0839/227A Tidsbegränsat 
bygglov av säsongskataktär 
uppställning av fikavagn 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2019/1796/234A Bygglov - 
Tillbyggnad av fritidshus samt 
fasadändring 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov 
 

8.7.4 Beslut om slutbesked 
Plan- och bygglov MSN/2017/1216/226 Bygglovsansökan 

Eldstad och rökkanal 
8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2020/0804/220A Anmälan 
nybyggnad - komplementbyggnad - 
attefall 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1134/226 Anmälan väsentlig 
ändring eldstad och rökkanal 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0845/223 Anmälan 
installation av stoltrapphiss 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2016/0881/237 Nybyggnad av 
enbostadshus 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2020/1847/220A Anmälan 
tillbyggand fritidshus 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2020/0449/237A Bygglov 
tillbyggnad - Enbostadshus - uterum 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2019/0974/237A Anmälan om 
tillbyggnad enligt Attefall 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2018/0852/227 Ansökan om 
bygglov - Oxnö 6:11 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0717/227 Anmälan 
tillbyggnad enbostadshus 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2020/0244/227 Anmälan-
nybyggnad komplementbyggnad 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0857/220A Anmälan 
nybyggnad komplementbyggnad 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2019/0405/234 Nybyggnad av 
fritidshus 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/1380/226 Anmälan väsentlig 
ändring eldstad och rökkanal 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov SBN/2021/0871/226 Anmälan 
installation av eldstad och rökkanal 

8.7.4 Beslut om slutbesked 

Plan- och bygglov MSN/2019/1215/233 Tidsbegränsat 
bygglov för ändrad användning - 
enbostadshus till skola 

8.7.4 Slutbesked med bilagor 

Plan- och bygglov MSN/2019/1759/232 Nybyggnad av 
gångbryggor för grensletruckar och 
kylcontainers 

8.7.4 Slutbesked med handlingar 
som utgör underlag för 
beslutet 

Plan- och bygglov MSN/2018/0685/220A Anmälan om ej 
bygglovpliktig åtgärd - attefalls-
tillbyggnad Grimsta 1:21 

8.7.4 Ärendet avslutas 
(slutbesked) 

Plan- och bygglov MSN/2019/1612/221 Klagomål om 
eventuell olovlig åtgärd 

8.8.1 Beslut om att ärendet 
avskrivs 

Plan- och bygglov SBN/2021/1196/221 Tillsynsärende - 
Torö Bergholmen 2:6 anordning i 
vattnet och eventuell strandskoning 

8.8.1 Beslut om avskrivning av 
tillsynsärende 
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Plan- och bygglov MSN/2020/2213/221 Klagomål - 
eventuell olovlig byggnation 

8.8.1 Beslut om avskrivning av 
tillsynsärende 

Plan- och bygglov SBN/2021/0424/221 Klagomål eventuell 
olovlig byggnation 

8.8.1 Beslut om avskrivning av 
tillsynsärende 

Plan- och bygglov SBN/2021/0080/221 Klagomål eventuell 
olovlig byggnation 

8.8.1 Beslut om avskrivning av 
tillsynsärende 

Plan- och bygglov SBN/2021/1525/223 Besiktning 
motordriven anordning- hiss,Torp 2:18 

9.4 Beslut om 
användningsförbud - Hiss 

Plan- och bygglov SBN/2021/1221/223 Besiktning 
motordriven anordning- hiss, 
Backluravägen 31B 

9.4 Beslut om att upphäva 
användningsförbud 

Plan- och bygglov SBN/2021/1318/231A Bygglov 
fasadändring flerbostadshus - 
solpaneler 

8.11.1 Beslut om förlängning av 
kompletteringstiden 

Plan- och bygglov SBN/2021/0385/001 Projektdirektiv 
bygglovmodul 

2.9 Beslut om Investering av 
bygglovmodul 

Plan- och bygglov MSN/2019/0835/221 Tillsyn eventuell 
olovlig byggnation 

8.8.1 Tillsynsåtgärd lämnas utan 
påföljd och ingripande 

Stadsmiljö SBN/2021/1497/319 Försljning 
Åkgräsklippare JD X165 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försljning Åkgräsklippare 
JD X165 

Stadsmiljö SBN/2021/1501/319 Försäljning 
Fallviktsmätare Prima100 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning Fallviktsmätare 
Prima100 

Stadsmiljö SBN/2021/1495/319 Försäljning 
fordonslyft 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning fordonslyft 

Stadsmiljö SBN/2021/1499/319 Försäljning 
Hjullastarhjul Ljungby 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning Hjullastarhjul 
Ljungby 

Stadsmiljö SBN/2021/1498/319 Försäljning Kallsåg 4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning Kallsåg 

Stadsmiljö SBN/2021/1502/319 Försäljning 
Motviktstruck Toyota 2FBE10 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning Motviktstruck 
Toyota 2FBE10 

Stadsmiljö SBN/2021/1500/319 Försäljning 
Målvagn 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning Målvagn 

Stadsmiljö SBN/2021/1506/319 Försäljning 
Smideshammare 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning 
Smideshammare 

Stadsmiljö SBN/2021/1496/319 Försäljning 
Sopmaskin Geting G1 

4.2.1 Delegationsbeslut -  
Försäljning Sopmaskin 
Geting G1 

Stadsmiljö SBN/2021/1436/267 Begagnande av 
offentlig plats - Minigolfevent - 
Fredsgatan 4-5 

7.14 Yttrande gällande 
upplåtelse av allmän 
platsmark Fredsgatan i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö SBN/2021/1436/267 Begagnande av 
offentlig plats - Minigolfevent - 
Fredsgatan 4-5 

7.14 Yttrande gällande 
upplåtelse av allmän 
platsmark på Fredstorget 
för minigolfevent 2 
oktober. 

Stadsmiljö SBN/2021/1416/267  Begagnande av 
offentlig plats - Uteservering för 
restaurang - Heimdalsvägen 2B 

7.14 Yttrande gällande 
upplåtelse för uteservering 
Heimdalsvägen 2 i 
Nynäshamn 

Stadsmiljö SBN/2021/1469/517 Parkeringstillstånd 7.5 Avslag.pdf 
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Stadsmiljö SBN/2021/1431/517 Parkeringstillstånd 7.5 parkeringstillstånd.pdf 
Stadsmiljö SBN/2021/1307/517 Parkeringstillstånd 7.5 parkeringstillstånd.pdf 
Stadsmiljö SBN/2021/1433/517 Parkeringstillstånd 7.5 parkeringstillstånd.pdf 
Vatten och avlopp SBN/2021/1450/452 Uppehåll i 

avfallshämtning - Svalsta 1:37 
15.1 Beslut nr 2 om uppehåll i 

avfallshämtning Svalsta 
1_37 underskrivet.pdf 

Vatten och avlopp SBN/2021/1470/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Lindholmen 1:33 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avallshämtning Lindholmen 
1_33.docx 

Vatten och avlopp SBN/2021/1480/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Yxlö 1:34 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avallshämtning Yxlö 
1_34.docx 

Vatten och avlopp SBN/2021/1470/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Lindholmen 1:33 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning 
Lindholmen 1_33 
underskrivet.pdf 

Vatten och avlopp SBN/2021/1450/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Svalsta 1:37 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning Svalsta 
1_37.docx 

Vatten och avlopp SBN/2021/1450/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Svalsta 1:37 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning Svarsta 
1_37 underskrivet.pdf 

Vatten och avlopp SBN/2021/1480/452 Uppehåll i 
avfallshämtning - Yxlö 1:34 

15.1 Beslut om uppehåll i 
avfallshämtning Yxlö 1_34 
underskrivet.pdf 

Vatten och avlopp SBN/2021/1417/349 Investering - 
Områdesskydd till Nynäshamns 
vattentorn 

2.9 Delegationsbeslut - 
Områdesskydd till 
Nynäshamns vattentorn 

Vatten och avlopp SBN/2021/1109/351 Investering – ny 
kraftfördelning och matning till Ajebyn 

2.9 Tilläggsbeslut - Ny 
kraftfördelning och 
matning till Ajebyn 
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Sbn § 234/21 SBN/2021/0012/008 

Övriga frågor och medskick 
Maria Gard Günster (C) ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med en extern rapport gällande 
P112 i hamnen. 
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Sbn § 235/21 SBN/2021/0012/008 

Rapport från avdelningscheferna 
Malin Qviberg VA – och renhållningschef presenterar pågående rekrytering av projektledare samt 
om pågående projekt. Problem på ett par ställen med vattenkvalitén i Nynäshamn.  

Jesper Skoglund, stadsmiljöchef presenterar pågående projekt. Rekryteringen av Gata/parkchef 
kräver ett omtag. Redovisar det pågående arbetet med tilldelade medel enligt ordförande förslaget. 
Beredskapen inför kommande vintersäsong är klar.  

Ida Olén, avdelningschef plan och bygglov presenterar pågående projekt samt rapporterar om 
statusen i pågående rekryteringar.  

Diskussion om eventuella framtida översvämningar, skyfallskatering och påverkan på kommande 
projekt. 

Presentationerna har skickats ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden.  
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Sbn § 236/21 SBN/2021/0012/008 

Rapport från politiker 
Inget noterat. 
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Sbn § 237/21 SBN/2021/0012/008 

Rapport från förvaltningschef 
Sune Eriksson, tf. förvaltningschef rapporterar muntligt 
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Sbn § 238/21 SBN/2021/0012/008 

Rapport från Samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen 
Sune Eriksson, tf. förvaltningschef rapporterar muntligt.  
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Sbn § 239/21 SBN/2021/0012/008 

Redovisning av beslut i kommunfullmäktige och andra 
nämnder 
Elin Fernström, gruppchef, redovisar muntligt.  

Presentationen skickas ut till samtliga förtroendevalda i samhällsbyggnadsnämnden. 


