
 

PROTOKOLL Sida 1(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

  Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2021-08-10 
Anslaget sätts upp: 2021-08-10             Anslaget tas ned: 2021-09-01 
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan 2 
 
 
Underskrift                     Utdragsbestyrkande 

          Elin Fernström 

Plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort och Teams, 2021-08-10 kl. 13.00 – 16.50 

Beslutande 

Maria Gard Günster (C)  

Bodil Toll (M)   

Göran Bergander (S)  

   

Övriga deltagare 

Alf Olsson, förvaltningschef  

Birgitta Larsson, t.f. stadsmiljöchef Via Teams, §§ 141-153 

Rikard Strandberg, t.f. avdelningschef för plan och 

bygglov 

 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare   

Kerstin Kiby, bygglovhandläggare Via Teams, §§ 135-140, 154 

Carl-Fredrik Rydholm, projektledare VA Via Teams, § 151 

Paragrafer 
§§ 135-154 

Justeringens plats och tid 
Sammanträdesrum Landsort och Teams, 2021-08-10 kl. 17.00 

 

Underskrifter 
 
 

 

_______________________________   ______________________________ 

Maria Gard Günster (C) 

Ordförande 

Göran Bergander 

Justerare 

 
 

  

______________________________ 
Elin Fernström 
Sekreterare  

  



 

PROTOKOLL Sida 2(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 
Innehållsförteckning              

 Upprop och anmälningar om förhinder 

 Val av justerare 

§ 135/21 Fastställande av dagordning 

 Beslutspunkter 

§ 136/21 Yxlö FS:1, 14891 Ösmo - Strandskyddsdispens för uppförande av brygga 

§ 137/21 
Stennäs 2:29, Kvarnbacken 20, Lisö, Sorunda – Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av fritidshus 

§ 138/21 
Sjövik 19, Oskarsgatan 6B, 149 34 Nynäshamn - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

§ 139/21 
Telegrafen 15, Industrivägen 8A, 14941 Nynäshamn - Påföljd byggsanktionsavfift 

för olovlig trädfällning 

§ 140/21 
Vansta 9:1, 14830 Ösmo - Påföljd byggsanktionsavgift för påbörjad åtgärd utan 
startbesked 

§ 141/21 Granskningsbeslut detaljplan för del av Vansta 3:1 

§ 142/21 Svar på medborgarförslag - gångväg från Lidl till Sjötelegrafen via 73:an 

§ 143/21 Ytterligare investeringsmedel rötkammare 

§ 144/21 Svar på remiss - Revidering av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning. 

 Informationsärenden 

§ 145/21 Information om äskande av medel för tillsyn 

§ 146/21 Svar på remiss - Motion rörande territoriell maktordning och urban norm 

§ 147/21 Information om genomlysning av stadsmiljöavdelningen 

§ 148/21 Information om beslut om ny näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden 

 Återkommande beslutspunkter 

§ 149/21 Inkomna e-förslag - augusti 2021 

§ 150/21 Meddelanderapport 2021.06.11 - 2021.08.02 

 Avslutning 

§ 151/21 Övriga frågor och medskick 

§ 152/21 Upphandlingar och avtal 

§ 153/21 Personalfrågor 

§ 154/21 Oxnö 8:13, Västra Skogsvägen 20, 149 92 Nynäshamn – Nybyggnad av fritidshus 

 

 

 

 

Paragraferna behandlades i ordning: 135-140, 154, 141-146, 148-149, del av 151, 147, 150-153  



 

PROTOKOLL Sida 3(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Upprop och anmälningar om förhinder 

Alla ordinarie ledamöter är närvarande.  

Val av justerare 

Göran Bergander (S) väljs till justerare tillsammans med ordförande.   
Protokollet justeras i sammanträdeslokal Landsort, plan 7, 2021-08-10 kl. 17.00 

  



 

PROTOKOLL Sida 4(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 135/21 

Fastställande av dagordning 

Förvaltningen önskar lägga till ett bygglovsärende rörande nybyggnad av fritidshus på fastigheten 
Oxnö 8:13. Ärendet blir§ 154/21.  

Göran Bergander (S) önskar lägga till en övrig fråga om projektet med P112 och toaletterna vid 
hamnen.  

Maria Gard Günster (C) lyfter en fråga angående vad som har gjorts och inte i den yttre miljön.  

Dagordningen fastställs med ovan tillägg.   



 

PROTOKOLL Sida 5(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 136/21 MSN/2020/0755/267B 

Yxlö FS:1, 14891 Ösmo - Strandskyddsdispens för uppförande 

av brygga 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens i efterhand för uppförande av brygga. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga avslås med stöd av 7 kap. 18 b § MB.  

Yrkanden  
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Berganders (S) yrkande.  

Proposition  
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Berganders (S) yrkande. 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-06-23 

Handlingar som tillhör beslut 
1st ansökningsblankett 
1st ritning med orienterande plan 

1st skrivelse 
1st yttrande från ombud 



 

PROTOKOLL Sida 6(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 137/21 SBN/2021/0398/234A 

Stennäs 2:29, Kvarnbacken 20, Lisö, Sorunda – Ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av fritidshus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning  
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med en takkupa. Tillkommande bruttoarea ca 
10,5m² (boarea ca 8,2². Sökanden har i sin ansökan angett att det är svårt att utnyttja 

vindsvåningen idag. En takkupa skulle göra det möjligt att skapa två mindre sovrum och en mindre 

arbetsplats på övre planet.   

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov nekas för tillbyggnad av takkupa med stöd av 9 kap. 31 § PBL.  

Yrkanden  
Maria Gard Günster (C) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Gard Günsters (C) yrkande.  

Proposition  
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Gard Günsters (C) yrkande. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROTOKOLL Sida 7(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-07-08 

Handlingar som tillhör beslutet  
1st ansökningsblankett 

1st fasadritning 

1st plan- och sektionsritning 

1st konstruktionsritning,  

1st situationsplan 

1st förslag till kontrollplan 

1st fotografier 

1st följebrev 

Bilagor 
Remissvar 1 från kommunantikvarie 

Sökandens bemötande på remissvar 1 

Sökandens komplettering till bemötande av remissvar 1 

Kommunantikvariens bemötande 

Yttrande från planarkitekt 

Sökandens bemötande på yttrande från planarkitekt 

Kommunantikvariens yttrande om ändrad utformning 

E-postkommunicering med ledamot i SBN, med bilagor 



 

PROTOKOLL Sida 8(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 138/21 SBN/2021/0765/237A 

Sjövik 19, Oskarsgatan 6B, 149 34 Nynäshamn - Bygglov för 

tillbyggnad av enbostadshus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning  
Ansökan om tillbyggnad av enbostadshus i form av uterum och altan inkom till förvaltningen 2021-
04-28. Efter granskning av ärendet meddelades att ansökan behövde ändras på grund av att stora 

altaner inte passar in i den värdefulla miljön som råder i området och på fastigheten. Sökanden 

återkopplade att ansökan skulle revideras men ändrade sig sedan och meddelade 2021-06-07 att de 
ville gå vidare med en prövning av inlämnade handlingar. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov avslås för tillbyggnad av enbostadshus i form av altan med stöd av 9 kap. 30 § PBL.  

Bygglov beviljas för tillbyggnad i form av uterum med stöd av 9 kap. 30 och 31 b § § PBL. 

Yrkanden  
Bodil Toll (M) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Tolls (M) yrkande.  

Proposition  
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Tolls (M) yrkande. 



 

PROTOKOLL Sida 9(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-07-19 

Handlingar som tillhör beslutet  
1st ansökningsblankett 

1st situationsplan 

1st planritning 

2st fasadritningar 

Bilagor 
Remissvar Planenheten 

Sökandens skrivelse 

Yttrande från berörd granne, Sjövik 18 

Översiktskarta 

Karta över fastigheten 



 

PROTOKOLL Sida 10(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 139/21 SBN/2021/0369/221 

Telegrafen 15, Industrivägen 8A, 14941 Nynäshamn - Påföljd 

byggsanktionsavfift för olovlig trädfällning 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Ärendet behandlar påföljd för att utan startbesked påbörjat lovpliktiga åtgärder avseende fällning av 
sex träd inom område som enligt aktuell detaljplan kräver marklov för trädfällning. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL av fastighetens ägare vid tidpunkten då 
åtgärden utfördes, Sjötelegrafen AB organisationsnummer 556754-0553, med 71 400 kronor.  

Yrkanden  
Bodil Toll (M) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Tolls (M) yrkande.  

Proposition  
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Tolls (M) yrkande 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-06-07 

Bilagor 
Beräkning av byggsanktionsavgift enligt 9 kap 17 § 4 pkt PBF 

Inkommet meddelande från stadsträdgårdsmästare med bilder 
Fastighetsägarens förklaring 

Stadsträdgårdsmästarens yttrande gällande fastighetsägarens förklaring 

Utvecklat utlåtande från den som utfört åtgärden 



 

PROTOKOLL Sida 11(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

 

Au § 140/21 SBN/2021/0859/221 

Vansta 9:1, 14830 Ösmo - Påföljd byggsanktionsavgift för 
påbörjad åtgärd utan startbesked 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL av fastighetens ägare vid tidpunkten då 

åtgärden utfördes, Trafikverket organisationsnummer 202100-6297, med 72 471 kronor. 

Sammanfattning 
Ärendet behandlar påföljd för att utan startbesked påbörjat lovpliktiga åtgärder avseende 

uppförande av bullerplank med en sträckning om 302m och med en höjd om ca 2,7m 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

 

Byggsanktionsavgift tas ut med stöd av 11 kap. 51 § PBL av fastighetens ägare vid tidpunkten då 

åtgärden utfördes, Trafikverket organisationsnummer 202100-6297, med 72 471 kronor. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-06-11 

Bilagor 
Beräkning av byggsanktionsavgift 

Beslut om bygglov i ärende MSN/2018/1858 

Svar från förvaltningen gällande slutbesked 
Meddelande upprättande av tillsynsärende 
  



 

PROTOKOLL Sida 12(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 141/21 MSN/2017/0413/214 

Granskningsbeslut detaljplan för del av Vansta 3:1 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för del av Vansta 3:1 ställs ut för granskning 

enligt 5 kap. 18 § PBL 2010:900. 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 7 december 2017 att ge miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för en del av fastigheten 
Vansta 3:1 i syfte att möjliggöra etablering av en drivmedelsstation samt mindre butiks- eller 

restaurangverksamhet intill. Ett detaljplaneförslag arbetades fram och ställdes ut för samråd under 
perioden 27 november 2018 till 13 januari 2019.  

 

11 yttranden kom in under samrådstiden med synpunkter som bland annat rörde riskhänsynen och 
dagvattenhanteringen i detaljplanen. Detaljplanen har kompletterats med bland annat reviderade 

dagvattenutredningar, nya begränsningar i syfte att säkerställa tillräcklig riskhänsyn samt en viss 
minskning av kvartersmarken omfattning. Även textuella ändringar och förtydliganden har gjorts i 
planbeskrivningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att detaljplanen för del av Vansta 3:1 ställs ut för granskning 

enligt 5 kap. 18 § PBL 2010:900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 
Plankarta 

Tjänsteutlåtande, 2021-07-08 

 



 

PROTOKOLL Sida 13(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 142/21 MSN/2020/0834/008 

Svar på medborgarförslag - gångväg från Lidl till Sjötelegrafen 

via 73:an 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
 
Ärendet överlämnas till nämnden utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget gällande gångväg från Lidl till Sjötelegrafen via väg 73 behandlades i 
Kommunfullmäktige den 16 april 2020 och remitterades till samhällsbyggnadsnämnden. 
Medborgarförslaget är att bygga en gångväg från Lidl till Sjötelegrafen via väg 73. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden avslår medborgarförslaget om att bygga en gångväg från Lidl till 
Sjötelegrafen längs väg 73. 

Yrkanden  
Göran Bergander (S) yrkar att ärendet överlämnas utan eget ställningstagande.  

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning. Förvaltningens 
förslag mot Berganders (S) yrkande.  

Proposition  
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 
Berganders (5) yrkande. 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om att bygga en gångväg från Lidl utmed väg 73 fram till Sjötelegrafen inkommit 
till kommunstyrelsen 2020-03-04. 

Tjänsteutlåtande, 2021-08-03 
  



 

PROTOKOLL Sida 14(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 143/21 MSN/2018/1656/351 

Ytterligare investeringsmedel rötkammare 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ianspråkta ytterligare 2,5 miljoner kronor för att kunna bygga en ny rötkammare på Nynäshamns 

avloppsreningsverk. 15,5 miljoner kronor har redan beviljats och totalt investering blir då 18 

miljoner kr. Finansiering sker genom att 2,5 miljoner kronor tas från VA-avdelningens 

investeringsram 2021-2024. 

Sammanfattning 
VA-avdelningen avser att bygga en ny rötkammare på Nynäshamns reningsverk eftersom den 

nuvarande rötkammaren behöver åtgärdas av arbetsmiljömässiga skäl. Inom några år behövs två 

rötkammare av kapacitets- och driftsäkerhetsskäl. På miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 

sammanträde  i juni 2019 beviljades 12 miljoner kronor inför upphandling av ny rötkammare. 

Beloppet var en första uppskattning för investeringen. Ytterligare 3,5 miljoner kronor beviljades av 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 15 oktober 2019 för att kunna teckna avtal med 

leverantör. Projektet har försenats av olika anledningar.  

 

För att färdigställa projektet behövs ytterligare 2,5 miljoner kronor och totala investeringen blir då 

18 miljoner kronor. Finansiering sker genom att 2,5 miljoner kronor tas från VA-avdelningens 

investeringsram 2021-2024. Den totala investeringen medför en kapitalkostnad första året på cirka 

820 000 kr om räntan är 1,25%.  

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att ianspråkta ytterligare 2,5 miljoner kronor för att kunna bygga en ny rötkammare på Nynäshamns 

avloppsreningsverk. 15,5 miljoner kronor har redan beviljats och totalt investering blir då 18 

miljoner kr. Finansiering sker genom att 2,5 miljoner kronor tas från VA-avdelningens 

investeringsram 2021-2024. 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Investeringskalkyl 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-02 
 



 

PROTOKOLL Sida 15(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 144/21 SBN/2021/0862/008 

Svar på remiss - Revidering av Riktlinjer för konstnärlig 

utsmyckning. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämna 

det till kommunstyrelseförvaltningen.  

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att inkomma med remissyttrande om förslag till 
reviderade riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Nynäshamns kommun. 

Kommunstyrelseförvaltningen har identifierat ett behov av att se över och revidera riktlinjerna för 

konstnärlig utsmyckning för att de ska spegla den aktuella organisationen eftersom 
fastighetsavdelningen överfördes från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 1 
januari 2021.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har kortfattat nedan synpunkter på förslaget.  

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskar vissa förtydliganden kopplade till ”en-procentsregeln” när det 

kommer till offentlig miljö. Vidare ser förvaltningen att byggnader för VA-verksamhetens behov inte 
bör omfattas av reglerna kopplade ”en-procentsregeln” eftersom det endast är nödvändiga 

kostnader som ska belasta VA-kollektivet.  

 
Samhällsbyggnadsnämnden utgör kommunens skönhetsråd och det finns risk för att riktlinjen blir 

otydlig. Det bör framgå att ett samråd med samhällsbyggnadsnämnden bör göras innan beslut 
rörande konst i offentlig miljö fattas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Förslag till Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i Nynäshamns kommun, 2021-05-17 
Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden, senaste revideringen beslutad av kommunfullmäktige 9 

juni 2021 § 102. Revideringen träder ikraft den 1 september 2021 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-03 



 

PROTOKOLL Sida 16(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 145/21 SBN/2021/1256/040 

Information om äskande av medel för tillsyn 

Alf Olsson, förvaltningschef och Rikard Strandberg, t.f. avdelningschef plan och bygglov, informerar 
muntligt. 

  

https://nyha.public360online.com/locator/Common/Details/Navigate?module=Document&subtype=61000&recno=1173904&VerID=1030743


 

PROTOKOLL Sida 17(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 146/21 SBN/2021/0712/060 

Svar på remiss - Motion rörande territoriell maktordning och 

urban norm 

Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, informerar muntligt.  

  



 

PROTOKOLL Sida 18(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 147/21  

Information om genomlysning av stadsmiljöavdelningen 

Alf Olsson, förvaltningschef, informerar muntligt. 

  



 

PROTOKOLL Sida 19(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 148/21  

Information om beslut om ny näringslivs- och 

arbetsmarknadsnämnden 

Alf Olsson, förvaltningschef och Elin Fernström, nämndsekreterare/utredare, informerar muntligt. 

  



 

PROTOKOLL Sida 20(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 149/21 SBN/2021/0650/061 

Inkomna e-förslag - augusti 2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att  

 
E-förslaget Gör om cykelbanorna pJ Nynäsvägen mellan Kullsta och rondellen vid Lidl 
avslås med hänvisning till att det behövs en utvärderingsperiod innan ändringar görs vid 
nybyggnation. 

Sammanfattning 
Den 17 september 2020, § 90 beslutade kommunfullmäktige att införa e-förslag under en prövotid 
om ett år med start 1 januari 2021. Inkomna e-förslag som uppfyller villkoren publiceras på 

kommunens hemsida där det går att rösta. Om e-förslaget får 30 röster eller fler fördelas det till 
ansvarig nämnd. E-förslaget tas om hand av förvaltningen och redovisas för nämnden på 

nästkommande nämndsammanträde. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har mottagit ett e-förslag under perioden 29 maj– 2 augusti 2021. 

 
De inkomna e-förslaget i som redovisas i augusti 2021 är 

1. Gör om cykelbanorna på Nynäsvägen mellan Kullsta och rondellen vid Lidl – 91 röster 

Förvaltningens förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Yrkanden  
Göran Bergander (S) yrkar att e-förslaget Gör om cykelbanorna pJ Nynäsvägen mellan Ku/lsta och 
rondellen vid Lid/avslås med hänvisning till att det behövs en utvärderingsperiod vid nybyggnation.  

Propositionsordning  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott godkänner följande propositionsordning.  
 

1. Avslag eller bifall till Göran Berganders (S) yrkande. 

Proposition  
Ordförande (C) ställer proposition i enlighet med fastslagen propositionsordning och finner bifall för 

Berganders (S) yrkande. 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
E-förslag - Gör om cykelbanorna på Nynäsvägen mellan Kullsta och rondellen vid Lidl, 2021-07-13  

Tjänsteutlåtande, 2021-08-03 



 

PROTOKOLL Sida 21(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 150/21 SBN/2021/0007/008 

Meddelanderapport 2021.06.11 - 2021.08.02 

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 2021.06.11 - 2021.08.02 



 

PROTOKOLL Sida 22(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 151/21  

Övriga frågor och medskick 

Göran Bergander (5) önskar få en avrapportering av projektet med P112 och toaletterna vid hamnen 

när projektet är avslutat. Carl-Fredrik Rydholm, projektledare VA, avrapporterar om det pågående 
projektet. Förvaltningen tar med frågan för avrapportering när projektet är avslutat.  

Maria Gard Gunster (C) lyfter en fråga angående vad som har gjorts och inte i den yttre miljön. 
Förvaltningen tar med sig frågan för redovisning under nämndsammanträdet. 

  



 

PROTOKOLL Sida 23(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 152/21  

Upphandlingar och avtal  

Inget noterat.   



 

PROTOKOLL Sida 24(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 153/21  

Personalfrågor 

Alf Olsson, förvaltningschef och Rikard Strandberg, t.f. avdelningschef plan och bygglov, informerar 
muntligt om personalfrågor. 

  



 

PROTOKOLL Sida 25(25) 

Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott 

Sammanträdesdatum  

2021-08-10  
 

 

    Justerarsignaturer           Utdragsbestyrkande 
 
 

Au § 154/21        SBN/2021/0813/234A 

Oxnö 8:13, Västra Skogsvägen 20, 149 92 Nynäshamn – 

Nybyggnad av fritidshus 

Arbetsutskottets förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Sammanfattning  
Ansökan gäller bygglov med lokaliseringsprövning för ytterligare ett fritidshus på fastigheten Oxnö 

8:13. Sedan tidigare finns en komplementbyggnad om 25m², en så kallad ”Attefallsbyggnad”. 
Samma byggnad har man nu sökt bygglov för att bygga till så att det blir ett nytt fritidshus. På 

fastigheten finns ett äldre fritidshus om ca 60m² byggnadsarea. Det nya fritidshuset får en 

byggnadsarea om ca 70m². 

Förvaltningens förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att: 

Bygglov beviljas för nybyggnad av fritidshus med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

Yrkanden  
Göran Bergander (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, 2021-08-05 

Handlingar som tillhör beslutet  
1st ansökningsblankett 

1st anmälan om kontrollansvarig 

1st situationsplan, 1st fasadritning 

1st sektionsritning 

1st planritning  

Bilagor 
Yttrande från Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund.  
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