
 

 
PROTOKOLL  Sida 1 
Gemensamt sammanträde Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-03-18   
 

      
     
 

   Anslag 
Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag. 
Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum: 2020-03-18 
Anslaget sätts upp: 2020-03-20  Anslaget tas ned: 2020-04-11 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 
 
Underskrift      Utdragsbestyrkande 
 Sanna Jansson   

Plats och tid 
Kommunhuset Nynäshamn, lokal Örngrund, 2020-03-18 kl. 14:30-16:15. 

Beslutande 
Harry Bouveng (M), ordförande kommunstyrelsens au   
Daniel Adborn (L), vice ordförande kommunstyrelse au och ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämndens au  
Patrik Isestad (S) ledamot kommunstyrelsens arbetsutskott  
Bodil Toll (M), vice ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämndens au 
Göran Bergander (S), ledamot miljö- och samhällsbyggnadsnämndens au 

Övriga deltagare 
Carolina Pettersson, kommundirektör  
Mikael Gustafsson, planeringschef 
Caroline Thunström, mark- och exploateringschef 
Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
Börje Josephsson, projektledare VA 
Hanna Hjort Koverberg, mark- och exploateringsingenjör 
Staffan Ahlstedt, planarkitekt 
Sanna Jansson, sekreterare 

Paragrafer 
§§  50-53 

Justeringens plats och tid 
Kommunstyrelseförvaltningen Kansliavdelningen 2020-03-19, kl. 09:00 

Underskrifter 
 
 
 
 
Harry Bouveng (M)  Patrik Isestad (S) 
ordförande  justerare 
  
 
 
 
Sanna Jansson 
sekreterare   
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning               
 
50.  
 
51. 
 
52. 
 
53. 

Fastställande av dagordning 
 
Detaljplaner i Landfjärden 
 
Bebyggelse vid Ösmo station, Vansta 5:28 
 
Information VA-plan 
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 50/20 

Fastställande av dagordning 
Det gemensamma arbetsutskottets beslut 
Det gemensamma arbetsutskottet beslutar att fastställa dagordningen.  
 
Ärendena behandlas i följande ordning: 50, 53, 52, 51. 
 
 
___________________     
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51/20 

Detaljplaner i Landfjärden 
Det gemensamma arbetsutskottets beslut 
Ledamöterna i det gemensamma arbetsutskottet anser inte att arbetet med detaljplanerna bör läggas 
ned, men att arbetet bör pausas tills de politiska diskussionerna gällande kommunens översiktsplan 
kommit längre. 

Bakgrund 
Samordningsgruppen för samhällsbyggnadsprocessen har diskuterat hur beslutsprocessen för 
detaljplanerna i Landfjärden bör se ut. Samordningsgruppen önskar att frågan diskuteras vid ett 
gemensamt möte mellan arbetsutskotten i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen 
med avsikt att ge förvaltningarna vägledning som kan leda fram till ett principbeslut. 

Dagens sammanträde 
Staffan Ahlstedt, projektledare, föredrar ärendet och informerar om att förutsättningarna för 
detaljplaneringen har förändrats under projektets gång. På grund av detta ser samordningsgruppen för 
samhällsbyggnadsprocessen två alternativa vägar framåt:  

- Fortsatt detaljplanering, eller 
- Lägga ned/pausa detaljplaneringen. 

 
Förslaget avser endast av kommunen initierade detaljplaner. 
 
Patrik Isestad (S) anser inte att detaljplanerna bör läggas ned, men att frågan om kommunens utveckling 
behöver belysas bredare.  
 
Daniel Adborn (L) anser att kommunalt huvudmannaskap bör prioriteras i Ösmo före Landfjärden, varför 
detaljplanerna bör pausas, men inte läggas ned. 
 
Göran Bergander (S) anser att arbetet och den politiska diskussionen om kommunens översiktsplan 
måste komma längre innan ett ställningstagande kan göras. 
 
Ordförande Harry Bouveng (M) sammanfattar ledamöternas i det gemensamma arbetsutskottets 
synpunkter på följande sätt. Ledamöterna är eniga om att arbetet med detaljplanerna inte bör läggas 
ned, men att det bör pausas tills de politiska diskussionerna gällande kommunens översiktsplan kommit 
längre. 
 
 
___________________     
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52/20 

Bebyggelse vid Ösmo station, Vansta 5:28 
Det gemensamma arbetsutskottets beslut 
Det gemensamma arbetsutskottets beslutar att överlämna följande synpunkter till förvaltningen.  

- Exploatören ska ges en tydlig signal om att bebyggelsen ska passa in i Ösmo.  
- En sänkning av våningstal förespråkas. 
- En viss reglering gällande gestaltningen, för att säkerställa att bebyggelsen passar in i 

kulturmiljön, förespråkas. 

Bakgrund 
Samordningsgruppen önskar att frågan om byggnadsvolymer, våningsantal och gestaltning i förhållande 
till befintlig bebyggelse diskuteras vid gemensamt möte mellan arbetsutskotten i kommunstyrelsen och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.  

Dagens sammanträde 
Mark- och exploateringsingenjör Hanna Hjort Koverberg föredrar ärendet och informerar om att projektet 
gällande bebyggelse vid Ösmo station har varit på samråd. Projektgruppen är dock inte enig om hur 
ärendet ska hanteras. Då ärendet har påverkan på Ösmos framtida utveckling önskar en diskussion i det 
gemensamma arbetsutskottet. 
 
De frågor som projektgruppen önskar stämma av gäller framförallt våningshöjd och gestaltning kopplat 
till Ösmos karaktär och kulturmiljö. 

- Kan en högre bebyggelse tillåtas (6 våningar plus hög takhöjd) eller ska våningstalet sänkas?  
- Kan en fri gestaltning tillåtas eller ska särskilda krav på gestaltning sättas utifrån platsens 

kulturmiljö?  
 
Patrik Isestad (S) förespråkar att man arbetar vidare med maximalt 4 våningar, samt ställer krav på 
gestaltning. 
 
Göran Bergander (S) förespråkar fyra våningar för att bebyggelsen inte ska bryta mot den kulturmiljö 
som finns i Ösmo, samt anser att bebyggelsen bör ges högre arkitektonisk känsla. 
 
Bodil Toll (M) anser att bebyggelsens gestaltning är viktig, och att det förslag som lämnats inte passar in 
i Ösmos kulturmiljö.  
 
Daniel Adborn (L) och Harry Bouveng (M) önskar viss försiktighet när det gäller krav på gestaltning för 
att möjliggöra olika typer av lösningar. 
 
Ordförande Harry Bouveng (M) sammanfattar det gemensamma arbetsutskottets synpunkter enligt 
följande.  

- Exploatören ska ges en tydlig signal om att bebyggelsen ska passa in i Ösmo.  
- En sänkning av våningstal förespråkas. 
- En viss reglering gällande gestaltningen, för att säkerställa att bebyggelsen passar in i 

kulturmiljön, förespråkas. 
 
 
___________________     
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Justerarsignaturer   Utdragsbestyrkande 
 

§ 53/20 

Information VA-plan 
Det gemensamma arbetsutskottets beslut 
Det gemensamma arbetsutskottet anser att arbetet med VA-planen ska fortsätta i den på temadagen 
presenterade inriktningen, samt att förslaget skickas på remiss till de politiska partierna. 

Dagens sammanträde 
Börje Josephsson, projektledare VA, föredrar ärendet om informerar om den översyn av VA-planen som 
gjorts. I förslaget till VA-plan som presenterades under kommunstyrelsens och miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens temadag var tanken att bygga ut Segersäng, Landfjärden och Ekeby. 
Förvaltningen har dock svårt att motivera utbyggnad av Landfjärden innan området utvecklats. 
Utvecklingen är inte så nära förestående att en utbyggnad motiveras.  
 
Daniel Adborn (L) konstaterar att VA behöver dras till Ekeby senast 2022 på grund av ett föreläggande 
och anser att det vid den dragningen bör förberedas för en anslutning till Landfjärden. 
 
Göran Bergander (S) lyfter fråga om VA-kapaciteten skulle klara en utveckling, samt yttrar att han önskar 
att diskussion förs om hur området ska utvecklas och inte endast fokusera på befintliga fastigheter. 
Göran anser inte att kommunen bör begränsa framtida utveckling utan en genomarbetad översiktsplan. 
 
Börje Josephsson, projektledare, informerar om att det vid en dragning skulle finns ett visst 
kapacitetsöverskott som skulle räcka till ungefär en fördubbling i Landfjädern. 
 
Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, meddelar att det finns två positiva 
planbesked i Landfjärden som omfattar mellan 30-50 nya fastigheter. För att en fastighet ska klara 
enskild VA-anläggning krävs större fastigheter, vilket inte rimmar med modern planläggning. I 
landfjärden finns idag ca 70 fastboende som efterfrågar kommunalt VA och har en utvecklingsförväntan.  
 
Patrik Isestad (S) lyfter frågan hur en utveckling i Landfjädern ska möjliggöras.  
 
Alf Olsson, förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, önskar inriktningsbesked om det 
förslag som presenterades på temadagen ska färdigställas och skickas på remiss till de politiska partierna.  
 
Ordförande Harry Bouveng (M) sammanfattar de synpunkter som framkommit under mötet på följande 
sätt. Arbetet ska fortsätta i den på temadagen presenterade inriktningen och förslaget ska skickas på 
remiss till de politiska partierna.  
 
 
___________________     
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