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Tillsyn och registrering
vio intop av fait konst änsvarar miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för

inköp, registrering och fotografering. All konst som köps in, fast som lös

utsmyckriing, skf registreras och dokumenteras i konstreglstret'

Reparation och aweckling av konstverk
Vid större skador på konsten kontaktas konstnären i första hand för att reparera

verket. Är det inte möjligt att få tag på konstnären eller är skadan endast av

enklare karaktär avgöi lionstansvarig tjänsteman på miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen på vilket sätt konsten ska repareras,

Kostnadsansvarig tjänsteman på miljö-och samhällsbyggnadsförv^altningen har

mandat att gora neoomningar om skÖtsel och gallring av konst på grund av skada

av verk med ett lägre värde.

om skadad konst utgör en fara för allmänheten bör den avlägsnas. Gallring av

skadat verk som intägår att reparera ska ske enligt beslut av Miliö- och

samhällsbyggnadsnämnden.

Försäljning av konst
Försäljning-ur Nynäshamns kommuns konstsamling får inte ske. Undantag från

förbuäet mot föisäljning får göras efter beslut av Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden. Vid försäljning ska det aktuella verket värderas av en

oneroenOe-vårderingskonsult och säljai tilimarknadspris, De intäktersom uppstår

ska användas för nyinköp av konst. Konstverken tillhör inte de enskilda

ueit sa*heturna o.[r får inte avyttras eller skänkas som gåva'

Avtal
I samband med att konswerket offentliggörs är det viKigt att ur upphovsrättslig

synvinkel att skriva ett awal med konstnären eller ansluta sig till Bildkonst

Upphovsrätt i sverige, BUs. Avtalet ska bland annat reglera kommunens rätt att

offentliggöra konsten.
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Tjä nstestä I le / ha nd I ä g g a re

Kom mu nstyrelseförvaltningen
Yvonne Persson

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i

Nynäshamns kommun

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta kultur- och fritidsnämndens föreslagna
Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med

kommunstyrelseförvaltningens tillägg och förändringar.

Riktlinjerna ersätter tidigare Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i

Nynäshamns kommun.

Bakgrund
Kommunens gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst antogs av

kommunfullmäktige den 13 december 2006 § 151. Riktlinjerna innehåller bland annat mål för
verksamheten, principer vid inköp av konst samt anvisningar för utplacering av konst.

Ärendet
Den 24 april 2OI7 §23 beslutade kultur- och fritidsnämnden att överlämna en reviderad version
av Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun till
kommunfullmäktige för beslut.l

I riktlinjerna anges att huvudsyftet med kommunens inköp av konst ska vara att de kommunala
miljöerna berikas med samtida konst med ett bestående konstnärligt värde. Konsten ska

inhandlas balanserat mellan skilda tekniker, konstnärlig innehåll och genusperspektiv.

Kommunens konstinköp ska vidare syfta till att:
- Ge kommunens invånare tillgång till god konst

- Främja intresset för konst

- Ge stöd till lokala konstnärer

- Öka tillgången till konst i offentliga miljöer

Fast och lös konstnärlig utsmyckning
I de föreslagna riktlinjerna anges att det finns två typer av offentlig konst fast konstnärlig
utsmyckning och lös konstnärlig utsmyckning.

1 Se KS/2017102211886-1 Kultur- och ftitidsnämndens förslag till riktlinjer för konstnärlig utsmyckning i

Nynäshamns kommun.
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Namngivning av l<onstnären

Upphovsrättsmannen har även ideella rättigheter såsom rätt att,- i den omfattning och på det
sätt som god sed kräver, bli namngiven i samband med att verket utnyttjas.

För att säkerställa att kommunen efterlever upphovsrättslagens bestämmelser föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att riktlinjerna tillförs en punkt om skyldighet att namnge
konstnären till kultur- och fritidsnämndens föreslagna riktlinjer.

Synpr-rnkter från rniljö-och samhällsbyggnadsnämnden
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har i remissyttrande den 16 november 2017 § 296 anfört
att nämnden är positiv till riktlinjernas förtydligande kring ansvarsfördelningen mellan kultur-
och fritidsnämnden och miljö-och samhällsbyggnadsnämnden för lös och fast konst konstnärlig
utsmyckning.

Nämnden anför dock att det saknas beskrivning av hur miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen ska gå till väga vid exempelvis anläggande av park, torg eller
annan offentlig miljö som inte direkt är kopplad till nyproduktion av byggnader. Det saknas
dessutom en besl<rivning av hur beflntlig fast utsmyckning ska vårdas och hur skötseln ska
finansieras. Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen saknar idag både konstansvarig och
kostnadsansvarig tjänsteman för den offentli ga konsten.a

Kom m Lr nstyrelseförva ltni ngens bedöm n i n g

Kommunstyrelseförvaltningen håller med miljö-och samhällsbyggnadsnämndens synpunkter om
att riktlinjerna inte på att tydligt sätt beskriver hur miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen ska
gå till väga vid inköp av konst vid exempelvis anläggande av park, torg eller annan offentlig
miljö som inte direkt är kopplad till nyproduktion av byggnader. Kommunstyrelseförvaltningen
föreslår därför en omformulering av första stycket så att det är tydligt att inköpsprinciperna
även gäller vid anläggandet av gator, parker och torg och så vidare.

Det är av kommunstyrelseförvaltningens uppfattning att kostnader för vård och skötsel av den
fasta konsten måste regleras i miljö-och samhällsbyggnadsnämndens budget och inte i de
aktuella riktlinjerna. Ansvaret för denna verksamhet är redan reglerat och fastslaget av
kommunfullmäktige i nämndens reglemente.

Kommunstyrelseförvaltningen är positiv till att gällande riktlinjer för konstnärlig utsmyckning
arbetats igenom och reviderats. Vid en framtida revidering av riktlinjerna bör kommunen se
över om det finns ytterligare behov av att komplettera riktlinjerna med övrig hantering av
konst, exempelvis när konstnärer ger konst i gåva till kommunen. De föreslagna riktlinjerna är
dock bättre utformade än tidigare riktlinjer. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför
kommunfullmäktige att anta kultur- och frltidsnämndens förslag till nya riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun med kommuns§relseförvaltningens
tillägg och förändringar.

I samband med att riktlinjerna träder ikraft föreslås att tidigare riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning och inköp av konst att upphävs.

a Se Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 1 6 november 201 7 § 296.

Datum
2018-01-19

Med fast konstnärlig utsmyckning avses konst som integreras eller monteras i byggnader eller
på marken utanför byggnaden eller i parker, gator och torg. Den fasta utsmyckningen kan ha
byggnadsteknisk påverkan. I enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente
är det miljö- och samhällsbyggnadsnämndens som ansvarar för inköp, underhåll och förvaltning
av kommunens fasta utsmyckning.2

Med lös konstnärlig utsmyckning avses utsmyckning som hängs upp eller placeras i byggnaden
helt utan byggnadsteknisk påverkan, exempelvis målningar, fotografier eller mindre skulpturer.
Enligt kultur- och fritidsnämndens reglemente är det kultur- och fritidsnämnden som ansvarar
för inköp och underhåll av den lösa konstnärliga utsmyckningen.3

Ny punkt om gallring och försäljning av l(onst
Kultur- och fritidsnämndens har kompletterat gällande riktlinjer med bestämmelser om hur
ansvariga nämnder ska gå tillväga vid gallring och avskrivning av konst som blivit skadad och
inte går att reparera. Riktlinjerna reglerar även kommunens möjlighet att sälja konst och
tillvägagångssättet för denna process.

Omfördelning av ansvar för konstinköp
Utöver tilläggsbestämmelserna gällande gallring och försäljning av konst föreslås viss
omfördelning av ansvaret för konsten. Ansvaret som enligt det gällande riktlinjerna ligger på
kommunstyrelsen har flyttats över till miljö-och samhällsbyggnadsnämnden. I gällande riktlinjer
ansvarar kommunstyrelseförvaltningen för att utarbeta principförslag om arten av utsmyckning
och placering i byggnaden eller anslutande miljö. Programmet godkänns sedan av
kommunstyrelsen. I föreslagna riktlinjer förs detta ansvar över till miljö-och
samhällsbyggnadsförvaltningen vilket ligger i linje med miljö-och samhällsbyggnadsnämndens
gällande reglemente. Miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen får dessutom ansvarar för att
upprätta en kostnadsprognos vid för av fast utsmyckning.

Upphovsrättsligt skydd

Utöver kommunens riktlinjer flnns bestämmelser om konstnärers rätt till sina verk reglerat i

upphovsrättslagen (1960:729). Framställningar i tal eller skrift, datorprogram, databaser,
musikaliska och sceniska verk, bildkonstverk, byggnadskonst eller brukskonst är skyddade enligt
denna lagstiftning.

Lagstiftningen ger konstnärer och andra skapande personer rätt att bestämma över hur deras
konstnärliga verk ska användas och ger upphovsmännen ekonomiska och ideella rättigheter. Till
upphovsmannens ekonomiska rättigheter hör bland annat rätt att tillåta eller förbjuda
mångfaldigande av verket, till exempel genom fotokopiering eller annan kopiering.
Upphovsrättsmannen har även rätt att bestämma om verket ska tillgängliggöras för
allmänheten. Det är därför viktigt att verksamheterna vid inköp av konst upprättar avtal som
bland annat reglerar kommunens rätt att använda verket med upphovsrättsmannen.
Kommunstyrelsen föreslår därför ett tillägg i de föreslagna riktlinjerna om skyldighet att ingå
avtal med upphovsrättsmannen om hur konsfuerket får användas.

2 Se 6 § Beglemente för mil.iö-och samhällsbyggnadsnämnden, antagen av kommunlullmäktige den 11
mars 2015 § 22.
s Se 3 § 4 p Reglemente för kultur- och Iritidsnämnden, antagen av kommunfullmäktige den 11 mars
201s, § 21.
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Antagna av kommunfirllmåiktige den 13 december 2006, § 151.
Riktlinjema träder i kraft den I jar;nari2007 .

MåI

Verksamheten skall utgå ftan de av konrmunfirllmiil«ige fastställda målen fdr
l«rlturverksarnheten. Målen konliretiseras i kultur- och fritidsplanen. För konstverksamheten
är ftiljande delmål giltiga:

- ge måinniskor kunskaper och upplevelser av bestående våirde,

- ge måinniskor möjlighet till egen skapande aldvitet och fråimja kontakt mellan miinniskor,

- motverka kommersialismens negativa verkningar,

- möjliggöra ftimyelse inom kulturområdet.

Kultur- och fritidsniimndens konstinköpsverksarnhet skall vidare syfta til1 att:

- ge kommunens invanare tillgang till god konst

- ftirbåitka och berika kommunens offentliga miljöer och arbetsplatsmiljöer,

- fråimja inhesset fiir konst och ftirmågan till konstupplevelse och genom konsten vidga
ramarna fiir måinniskors verklighetsuppfatbring, samt

- att ge de yrkesverksamma konstråirerna som bor i kornmunen stöd i form av inköp.

Inkopsprinciper

I(onstinköpsverksamheten och den konstriirliga utsmyclcringen skall kåinnetecknas av kvalitet
och mangsidighet.

Med kvalitet avses bl a:

- hantverksmässig skicklighet (konstniirema skall behiirska sitt medium och sin tekoik)'

- innehållet skall vara gestaltat på ett intressant sätt och upplevas som väsentlig!

- originalitet och icke-spekulativ inriktning.

Med mangsidighet avses bl a:

- olika konstriktningar, tekniker och motivonråden skall vara representelade,

- inköp och beställningar ftirdelas på så stort antal konsbrärer som möjligt, både inom och
utomkommunen.

Bilagor

Förslag till Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst, antagna av kommunfullmäktige den

13 december 2006 § 151
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämnden 24 april 2OL7 §23
Protokoll från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden den 16 november 2017 § f96 med

§änsteskrivelse.

Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden
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Inköp av ftirdig konst sker normalt fran utstiillningar och konstgallerier. Härvid prioriteras
verksamhet inomNyniishamns kommun. Beträffande konstnåirl-ig utsmyckning liiggs
beställningar ut direl« till konstnären. Beslut tas då på grundval äv skiss- eller moäillftirslag.

Ilrl.öp ul konst sker.i enlighet med kultur- och fritidsn,imndens reglemente eller enligt
delegation. Utläggning av uppdrag för konsbriirlig utsmyckning s[er enligt kommunityrelsens
reglemente. I(onstniirlig konsult kan vid behov anlitas.

I möjligaste.mån skall brukama ges tillftille att påverka den konstnåirliga utsmyckningen i
befintliga eller nybyggda lokaler.

Handlciggning av konstncirlig utsmyckning i samband med enprocentsregeln

Beträffande konstnlirlig utsmyclming av offentliga byggnader och offentliga platser i samband
med nybyggnader sarnt störe om- oöh tillbyggnädergäller ftiljande:

- en procent av byggnadskostnaden (innefattande summan av byggnads-, målnings-, VVS-
och elarbeten, gällande moms samt indexftiråindring) skall avsdttas ftir konstn?irlig
utsmyclming.

Med skissftrslag som underlag upprättar kommunstyrelseftirvaltningen en kostnadsprognos
för konstnärlig utsmyckning ftir varje al«uellt objekt.

I(ommunstyrelseftirvaltningen utarbetar i samråd med miljö- och
samhällsbyggnadsftlrvaltningen och berörda brukare princlpförslag om arten av utsmyckning
samt placering i byggnaden eller anslutande miljö. Förslaget bearbetas diirefter i samråd med
pY8Enadens arkitel« och kompletteras till ett program Iiir den konshrlirliga utsmyckningen
inom fastställd kostnadsram. Programmet godkännes dåirefter av kommunstyrelJen ellei dess
delegat.

Med godkänt program som underlag inbjuder kommunstyrelseftirvaltningen
konstntir/konstniirer att inkomma mbd id6skisser. Vid större konstniirliga utsmyckningar kan
tävlingsformen tillämpas. I samråd med miljö- och samhällsbyggnadsftrvaltningen samt
arkitelden beslutar kommunstyrelsen eller dtss delegat beträfian-de den slutliga konstnåirliga
utsmyckningen. Kontrakt tecknas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen övervakar att
utsrnyckningen blir utftjrd och fiirdigställd på avsett sätt inom faststiilld kostradsram.

Utplacering av lommunens ltonst

Bam- och utbildningsftirvaltningen avgör tillsammans med brukama hur och var lcommunens
konst skall placeras. Utrymmen diir många miinniskor vistas prioriteras vid ftrdelning av
inköpt l19nqi. Respektivö förvaltning är åsvarig för att utplaöerad konst ej flyttas utaä barn-
och utbildningsftrvaltningens vetskap samt att eventuella skador eller stöidei omedelbart
anmäls till bam- och utbildningsförvältningen.

Tillsyn, registrering ochjbrscikring av kommunens konst

Barn- och utbildningsftirvaltningen ansvarar ftir att kommunens konst åir registrerad och
försäl«ad mot brand, stöld och slcadegörelse. Barn- och utbildningsförvaltningen har även
ansvar ftir vård och underhåIl av kommunens konst.

§ 23117 Dnr KFN/201 6/001 6/866-

Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i
Nynäshamns kommun

Beslut

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun.

Ärendet
Det finns två typer av offentlig konst, fast konstnärlig utsmyckning och lös konstnärlig
utsmyckning. Med täst konstniirlig utsmyckning avses konst som integreras eller monteras i
byggnader eller på marken utanlör byggnaden. Den fasta utsmyckningen kan ha
byggnadsteknisk påverkan. Med lös konstnärlig utsmyckning menas utsmyckning som hängs
upp eller placeras i byggnaden helt utan byggnadsteknisk påverkan till exernpel målningar,
fotograher, mindre skulpturer etcetera.

Kultur- och fritidsnämnden iir den nämnd som ansvarar och beslutar om oflentlig konst och
konstnärlig utsmyckning, så kallad lös konstnärlig utsrnyckning.

Miljö- och samhällsbyggnadsniimnden är den närnnd som ansvarar för och tar beslut om
offentlig konst som integreras eller monteras i byggnader eller på marken, så kallad fast
konstnärlig utsmyckning.

De nya riktlinjerna har ftirfattats inom kultur- och fritidsavdelningen med översyn av miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen samt jurist på kommunstyrelseförvaltningen.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att

1. För'eslå kornmunfullmäktige att anta Riktlinjer för konstnärlig utsrnyckning och inköp av
konst i Nynäshamns kommun.

Förvaltningens förslag till beslut
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden besluta att

1. 1 Föreslå kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp
av konst i Nynäshamns kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande KFN/20 I 6i00 1 6 I 866-l
Bilaga Riktlinjer frir konstnärlig utsmyckr.ring och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Skickas till

107
Justerarsignaturer
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TJÄNSTiUTLÅTANDE
Dalum
2017 -04-2A

Vär beteckning
KFN/201 6/001 6/866-1Nvnäshamns

kömmun

Tjänsteställe/handläggare

Barn- och utbildningsftirvaltningen
Åsa Urberg
E-post : asa.urberg@nynashamn. se

Tel: 08-520 681 35

Beslutsinstans
Kultur- och fritidsnämnden

Riktlinier för konstnärlig utsrnyckning och inköp av kon§t i
Nynäshamns komfflun

Förslag till beslut
1. Föreslå kommunfullmiiktige att anta Riktlinjer för konstniirlig utsmyckning och inköp av

konst i Nynäshamns kommun.

Ärendet
Det finns fvå typer av offentlig konst, fast konstniirlig utsmyckning och lös konstnåirlig

utsmyckning. Med fast konstniirlig utsmyckning avses konst som integreras eller monteras i
byggnader eller på marken utanfor byggnaden. Den fasta utsmyckningen kan ha

byggnadsteknisk påverkan. Med lös konstniirlig utsmyckning menas utsmyckning som hiings

upp eller placeras i byggnaden helt utan byggnadsteknisk påverkan till exempel målningar,
fotografi er, mindre skulpturer etcetera.

I(ultur- och fritidsnåimnden är den niimnd som ansvarar och beslutar om offentlig konst och
konstniirlig utsmyckning, så kallad lös konstnåirlig utsmyckning.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är den niimnd som ansvarat for och tar beslut om

offentlig konst som integreras eller monteras i byggnader eller på marken, så kallad fast

konstnåirlig utsmyckning.

De nya riktlinjerna har ftirfattats inom kultur- och fritidsavdelningen med översyn av miljö- och
samhällsbyggnadsftiwaltningen samt jurist på kommunstyrelseftirvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen Itireslår att kultur- och fritidsniimnden föreslår
kommunfullmäktige att anta riktlinjema.

Ilana Hart
Tfltirvaltningschef

Bilaga
Riktlinjer ftir konstniirlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Skickas till
Kommuns§irelseft rvaltningen

KSF, Akten

Justerarsignaturer
I09

Uldragsbestyrkande
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Sammanlrådesdatum 201 7-1 1 i 6

Msn § 296120L7

Sl<icl«as till
AKen
Kom m unstyrelseförvaltni ngenYttrande över remiss - Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning

och inköp av konst i Nynäsharnns kommun

Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens besl ut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Anta förvaltningens yttrande om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och
inköp av konst i Nynäshamns kommun som sitt eget

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utse konstansvarig och kostnadsansvarig
tjänsteman.

Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Anta förvaltningens yttrande om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och
inköp av konst i Nynäshamns kommun som sitt eget

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utse konstansvarig och l<ostnadsansvarig
tjänsteman.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 november 2017 §292.

Förslag till beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1. Anta förvaltningens yttrande om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och
inl<öp av l<onst i Nynäshamns kommun som sitt eget

2. Ge förvaltningen i uppdrag att utse konstansvarig och l<ostnadsansvarig
tjänsteman.

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslag
till ril<tlinjer för l<onstnärlig utsmyckning och inl<öp av konst i Nynäshamns kommun.
Kommuns§relseförvaltningen önskar få miljö- och samhällsbyggnadsnämndens
yttrande senast den 20 november.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåta nde daterat 2017 -10-17

Remiss - Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns
l<ommun
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Nynäsha m ns
kommun

Datum
2017-11-O1

Vår beteckning
MSN/201711129/866-2

Plats och tid
Nämndhuset, Landsort, plan7,2OL7-LL-16 kl, 13:00 - 15:40

Beslutande
Daniel Adborn, ordförande (L) §§ 286 * 306
Anki Lindberg (S) §änstgör istället för Daniel Adborn (L) § 286

Inger Andersson (S), ordförande § 286
Ove Forsberg (S)
Johnny Edholm (S)
Janice Boije (S)
Bengt Holwaster (MP)

Bodil Toll (M)
Åke lonsson (M) tjänstgör istället för Göran Briving (M)

Helene Jonsson (M)
Peter Wennerberg (C)

Thomas Zallin (SD)

Icke tjänstgörande ersättare
Anki Lindberg (S) § 287 - 306
Anders Eriksson (MP)
Emma Solander (MP) § 286 - 291
Agneta Hagström (M)
Fredrik Sönnergren (M)
Antonella Pirrone (KD)

Faragrafer
§§ 286-306

Justeringens plats och tid Nämndhuset,

i,Inderskriftqr

kansliavdelningen 21 november 2017 kl. 10.00

Tjänstestäl le/ handläg ga re

Stadsbyg gnadsavdelnin gen
Maria Landin
E-posu maria.landin@nynashamn.se

Beslutsinstans
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över remiss - Riktlinjer för konstnärlig
utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun

Förslag till beslut
Miliö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att

1 . Anta förvaltningens yttrande om riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i

Nynäshamns kommun som sitt eget
2. Ge förvaltningen i uppdrag att utse konstiansvarig och kostnadsansvarig tjänsteman

Ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till riKlinjer för
konstnärlig utsmyckning och inköp av konst i Nynäshamns kommun. Kommunstyrelseförvaltningen
önskar få miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande senast den 20 november.

Förvaltningens bedömning
Handhavandet av den offentliga konsten i Nynäshamns kommun regleras både i kultur- och
fritidsnämndens och miljö och samhällsbyggnadsnämndens reglementen med ungefär samma
formulering, Det har fram till idag varit oklart vilken nämnd som anwarar för vad när det gäller den
offentliga konsten.

Förvaltningen välkomnar därför att det nu finns ett förslag till riKlinjer för den offentliga konsten, I
förslaget är det klart uttalat att kultur- och fritidsnämnden ansvarar för lös konstnärlig utsmyckning,

t ex tavlor. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fast konstnärlig utsmyckning
integrerade i byggnader eller i det offentliga rummet.

Under rubriken inköpsprinciper klargörs hur förvaltningen ska gå till väga om konstnärlig
utsmyckning ska integreras i en byggnad eller i dess närhet, Det saknas en beskrivning av hur
förvaltningen ska gå till väga vid till exempel anläggande av par( torg eller annan offentlig miljö
som inte direK är kopplad till nyproduktion av byggnader.

Det saknas också en beskrivning av hur befintlig fast utsmyckning ska vårdas och hur skötseln ska

finansieras.

Förvaltningen saknar i dagsläget både konstansvarig och kostnadsansvarig tjänsteman för den

offentliga konsten. Sådana behöver utses,

I övrigt har förvaltningen inget att erinra motförslaget.

-ir fita 4,uttv&iL1
Ingefl Andersson

, /' -' l)| -.- l._ \- _-

Daniel Adborn
Ordförande§287-306

',',/ 'r

. .tii-- ,:)..i- \-.. .r.'- !

Åke lpnsson
justerare
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Beslutsunderlag
Remiss - Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning och inkÖp av konst i Nynåshamns kommun

Skickas till
Akten
Kommunstyrelseförvaltningen

)

Nynäshamns
kommun

Kom munfullmäktige

rji*5"?,moNrNGsLrsrA
2018-03-14

Kf§46

Ny tillsynsavgift för tillsyn enligt Iag om
elektron iska cigaretter och påfyllnads behållare

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en tillsynsavgift på 1500

kronor per år enligt lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och

påfyllnadsbehållare.

Avgiften föreslås gälla från och med den I april 2018'

Bakgrund
Den I juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om anmälan,

produktkrav, försäljning och marknadsföring av elektroniska cigaretter och

påf,/llningsbehållare. I lagen ges kommunen ansvar för den omedelbara tillsynen

på försäljningsställen och för att ta emot anmälan om försäljning av e-cigaretter.

Kommunernas tillsynsansvar begränsar sig till tillhandahållandeförbudet på

försäljnlngsställena. Det Innebär att kommunerna inte ansvarar för att själv

bedöma om produkter är i överenstämmelse med lagens produldkrav utan ska se

över att försäljning av produkter inte sker i strid mot förbud som meddelats av

Folkhälsomyndigheten.2

Ärendet
Socialnämnden har I beslut den 12 december 20L7 § 127 angett att
socialnämnden idag tar ut avgifter vid prövning av ansökan om

serveringstillstånd och för tillsyn vid försäljning av folköl och cigaretter.

Avgiftsnivån för tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter eller

påfullnadsbehållare föreslås vara på samma nivå som tillsynsavgifter för

itirsatjning av folköl och cigaretter. Socialnämnden förslår således att
kommunfullmäktige antar än avgift för tillsyn av elektroniska cigaretter på 1500

kronor per år.

I beslutet från socialnämnden den 12 december Z0I7 § L27 föreslog

socialnämnden utöver antagande av ny avgift att kommunfullmäktige skulle

besluta om att uppdra till socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt

lagen. socialnämnden föreslog däfför att socialnämndens reglemente skulle

kompletteras med detta utökade uppdrag.

Beslut om ändringar i socialnämndens reglemente kommer behandlas i ett

separat ärende till kommunfullmäktige.

))

Nynäsha mns
[<ommun

TJÄNSTEUTLÄTANDE
Datum Vårbeteckning
2017-11-O',l MSN/2017/1',1 29/866-2

Alf Olsson
Tf förvaltningschef

Maria Landin
tf stadsbyggnadschef
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Ny tillsynsavgift för tillsym enligt IaE om elel«troniska
eigaretter oet"n påfyl I madshehål lare

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäldige att införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år
enligt lag (20L7:425) om elektroniska cigaretter och påfullnadsbehållare.

Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.

Bakgrund
Den l juli 2017 trädde en ny lag om eleKroniska cigaretter och påfullningsbehållare i kraft.
Lagen innehåller bestämmelser om anmälan, produktkav, försäljning och marknadsföring av
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. I lagen ges kommunen ansvar för den
omedelbara tillsynen på försäljningsställen och för att ta emot anmälan om försäljning av e-
cigaretter.

Kommunernas tillsynsansvar begränsar sig till tillhandahållandeförbudet på försäljningsställena.
Det innebär att kommunerna inte ansvarar för att själv bedöma om produkter är i

överenstämmelse med lagens produktkrav utan ska se över att försäljning av produkter inte
sker i strid mot förbud som meddelats av Folkhälsomyndigheten.

Ärendet
Ärendet redovisas i kom m u nstyrelseförva ltni n gens skrivelse 20IB-OL-22.

Socialnämnden har i beslut den t2 december 2017 § 127 angett att socialnämnden idag tar ut
avgifter vid prövning av ansökan om serveringstillstånd och för tillsyn vid försäljning av folköl
och cigaretter. Avgiftsnivån för tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfiTllnadsbehållare föreslås vara på samma nivå som tillsynsavgifter för försäljning av folköl och

cigaretter. Socialnämnden förslår således att kommunfullmäktige antar en avgift för tillsyn av
elektroniska cigaretter på 1500 kronor per år.

I beslutet från socialnämnden den 12 december 20L7 § t27 föreslog socialnämnden utöver
antagande av ny avgift att kommunfullmäktige skulle besluta om att uppdra till socialnämnden
aft fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen. Socialnämnden föreslog därför att
socialnämndens reglemente skulle kompletteras med detta utökade uppdrag.

Beslut om ändringar i socialnämndens reglemente kommer behandlas i ett separat ärende till
kommunfullmäktige.

PR.OTOKOLL
KommunstyrelsenNvnäshamns

kömmun
Kommu nfullmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammantrådesdatum

2018-03-14

Kf§ 46

Förslag till beslut
Kommunstyretsen föreslår kommunfullmäktige att införa en Ullsynsavgift på 1500

kronor per år enligt lag (20L7:425) om elektroniska cigaretter och

påfyllnadsbehållare.

Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.

§ 31/18 Dnr KSl2017/047711O0

t",
Justerarsignaturer
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PR.OTOKOTL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-21

Nvnäsha mns
kömmun

trÄwsreurlÅrnruoe
Datum
2018 01-19

Vår beteckning
KSt2011 /0477 t100-2

§ 3U1B

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år
enligt lag (20t7:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehålla-re,'

Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018

Arbetsutskottets förslag till t(ommunstyrelsen
Kommuns§relsen föreslår kommunfullmäktige att införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år
enligt lag (20L7:425) om elektroniska cigaretter och påflrllnadsbehåltare.'

Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.

Kopia: Akten

Tjä nstestä lle/ha nd lä gga re

Kommunstyrelseförvaltningen Beslutsinstans
Yvonne Persson kommunfullmäktige
E-post: Yvonne.A.Persson@nynashamn.se

Ny tillsynsavgift för tillsyn enligt lag om elektronisl<a cigaretter och
påfyllnadsbehå llare

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa en tillsynsavgift på 1500 kronor per år
enligt lag (20L7:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.

Bakgrund
Den I juli 2017 trädde en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare i kraft.
Lagen innehåller bestämmelser om anmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av
elektroniska cigaretter och påfullningsbehållare. I lagen ges kommunen ansvar för den
omedelbara tlllsynen på försäljningsställen och för att ta emot anmälan om försäljning av e-
cigaretter.

Kommunernas tillsynsansvar begränsar sig till tillhandahållandeförbudet på försäljningsställena.
Det innebär att kommunerna inte ansvarar för att själv bedöma om produkter är i

överenstämmelse med lagens produktkrav utan ska se över att försäljning av produkter inte
sker i strid mot förbud som meddelats av Folkhälsomyndigheten.l

Ärendet
Socialnämnden har i beslut den 12 december 2017 § 127 angett att socialnämnden idag tar ut
avgifter vid prövning av ansökan om serveringstillstånd och för tillsyn vid försäljning av folköl
och cigaretter. Avgiftsnivån för tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllnadsbehållare föreslås vara på samma nivå som tillsynsavgifter för försäljning av folköl och
cigaretter, Socialnämnden för§lår således att kommunfullmäl<tige antar en avgift för tillsyn av
elektroniska cigaretter på 1500 kronor per år.

I beslutet från socialnämnden den 12 december 2017 § I27 föreslog socialnämnden utöver
antagande av ny avgift att kommunfullmäktige sl<ulle besluta om att uppdra till socialnämnden
att fullgöra kommunens uppgifter enligt lagen. Socialnämnden föreslog där-för att
socialnämndens reglemente skulle l<ompletteras med detta utökade uppdrag.

Beslut om ändringar i socialnämndens reglemente kommer behandlas i ett separat ärende till
kommunfullmäl<tige.

1 Prop.20L6|L7:L32 sida 66.
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Nvnäsha m ns
kömmun

ruÄrusre )Årnruor )
Datum Vär beteckninq
20t8-01-19 KS/2017/04771100-2

Kommunstyrelseförvaltningens bedömning
I författningskommentaren till lagens § 46 anges att kommunerna får ta ut avgifter för sin
tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av e-cigaretter och
påfyllningsbehållare. Storleken på avgifterna bestämmer varje kommun själv.

Av B kap. 3 c § kommunallagen (1991:900) följer att kommuner enligt den så kallade
självkostnadsprincipen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de
tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller.'z

De nya bestämmelserna om tillsyn över försäljning av e-cigaretter kommer att leda till att
kommunen belastas med ytterligare arbetsuppgifter. Liksom är fallet för tobaksprodukter enligt
tobakslagen så har kommunen fått en möjlighet att finansiera tillsynen av den
anmälningspliktiga detaljhandeln med e-cigaretter och påflrllningsbehållare genom avgifter.
Genom att ta ut tillsynsavgift kan kommunen få kostnadstäckning för att bedriva en effektiv
tillsyn.

Kommunstyrelseförvaltningen anser att den föreslagna tillsynsavgiften anses skälig och föreslår
därför kommunfullmäktige att anta en avgift för tillsyn av försäljning av elektroniska cigaretter
och påflTllnadshållare på 1500 kronor per år.

Avgiften föreslås gälla från och med den 1 april 2018.

Llesiutsu rrderlag
Socialnämndens beslut den 12 december 2017 § I27, KS|2O77lO477ll0O-1.
Socialnämndens tjänsteskrivelse - Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare,
KSl2017 10477 ILOO-1.

Skickas till
Socialnämnden

Fiir l<ännedonr

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomiavdelning

§ t27117 Dnr SON/20Ul032U000-1

Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att fullgöra kommunens
uppgifter enligt Lag om eleKroniska cigaretter och påfollningsbehållarc (20L7i425).

socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutnr att Reglementet för
socialnämnden § 8, kompletteras med: "l\ämnden fullgör ocl<så kommunens uppgifter enligt lag om
elektroniska cigaretter och påfollnadsbehållare (20L7 :425)".

Socialnämnden föreslår kommunfullmät(ige att under förutsättning att fullmäktige beslutar att uppdra åt
socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lag om elektronlska cigaretter och
påffllnlngsbehållarc (20L71425) besluta att anta förslaget om årllg tillsynsavgift för anmälan om
försäljning och tillsyn enligt samma lag.

Socialnämndens arbetsutskotts beslut
Socialnämndens arbebutskott föreslår socialnämnden att:

föreslå att kommunfullmäKige uppdrar åt socialnämnden att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lag om
eleKronisl« cigaretter och påffllningsbehållarc (2017 i425).

föreslå att kommunfullmäKige beslutar att Reglementet för
socialnämnden § 8, komptetteras med: "Nämnden fullgör också kommunens uppglfter enligit lag om
eleldroniska cigaretter och påfollnadsbehållare (20L7 t425)".

föreslå kommunfullmäktige att under förutsäftning att fullmäktige beslutar att uppdra åt sodalnämnden
att fullgöra kommunens uppgifter enligt Lag om eleldroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
(20171425) besluta att anta förslaget om år'lig tillsynsavgift för anmälan om försäljning och tillsyn enligt
samma lag.

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäKige uppdrar åt socialnämnden att fullgöra kommunens
uppgifter enligt Lag om eleKroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017i425).

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäi<tige beslutar att Reglemenbt för
sodalnämnden§ 8, kompletteras medi "Nåmnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lag om
eleltuoniska cigaretter och påffllnadsbehållare (2017 1425)".

Socialnämnden föreslår kommunfullmäldige att under förutsättning att fullmäktige beslutar att uppdra åt
socialnämnden attfullgöra kommunens uppgifter enligt Lag om elektroniska cigaretter och
påfollningsbehållarc (2OL7t425) besluta att anta förslaget om årlig tillsynsavgift för anmälan om
försäljning och tillsyn enligt samma lag.

fi--q*;[.J 1L""1rr
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TJÄNSTEUTLATANDEPROTOKOLL
Socialnämnden
Sammanträdesdatum
2017-12-12

Nynäshamns
[<ommun

Oatum
2017-1',1-28

Vår beteckning
soN/2017/0321i000-1

Ärendet
Den fdrsta juli 2017 började lagen om eleKroniska cigaretter och påflillningsbehållare (20u:425) att
gälla' Kommunerna får ansvaret för den omedetbara tillsynen på försäljntngsståillen och för att ta emot
anmälan om försäljning. Kommunen får också sanldionsmöjligheter såsom föreläggande och fööud.
Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansvaret för den nya lagstiftningen
och vilka eventuella avgifter som ska gälla. Berörd nämnd beslutar i sin tur om delegatlonsordning och
tillsynsplan. Socialnåmnden föreslår aft kommunfullmäktige uppdrar till socialnämnden att hantera
tillsynen av e-cigaretter inom ramen för nuvarande tillsynsverkamhet. I samband med detta behöver
reglementet för socialnämnden kompletteras så att det framgår att socialnämnden ska fullgöra
kommunens uppgifter enligt den nya lagen om elektronisl<a cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Socialnämnden har redan idag ansvaret för tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning och kontroll av
försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Försäljning av e-cigaretter sker ofta på samma
försäljningsställen där tobal< säljs och den nya lagstiftningen är I det närmaste identisk med tobakslagen.
Socialförvaltnlngen ser flera samordningsfördelar med att tillsynsansvaret uppdras åt socialnämnden.
Under förutsättning att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att fullgöra kommunens
uppgifter enligt Lag om eleKroniska cigaretter och påflTllningsbehållarc (2017i425) behöver fullmäKige
även besluta om förslag om årlig tillsynsavgift för anmälan om försäljning och tillsyn enligt samma lag.

Beslutsunderlag
Socialnämndens Arbetsutskott - Beslut 2017-11-29

ENpedieras ti[[
Kommunstyrelsen
AK

Tjänstestiille/handläggare

Socialftirvaltningen
Kerstin Perninge
E-post: Kerstin.Perninge@,nynashamn.se
Tel:

Beslutsinstans
Socialnämnden

Ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige uppdrar åt socialnämnden att fullgöra
kommunens uppglfter enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425).

Socialnämnden föreslår att kommunfullmäKige beslular alt Reglementet ftir
soclalnämnden§ 8, kompletteras med: "Nämnden fullgör också kommunens uppgifter enligt lag om
elektroniska cigaretter och påOllnadsbehållare (2017 i425)".

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att under förutsättning att fullmäKige beslutar att uppdra åt
sodalnämnden aft fullgöra kommunens uppgifter enligt Lag om eleKroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (20t7i425) besluta att anta förslaget om årlig tillsynsavgift för anmälan om
försäljning och Ullsyn enligt samma lag.

Ärendet
Den första juli 2017 började lagen om elektroniska cigaretter och påffllningsbehållare (2017:425) att
gälla. Kommunerna får ansvaret för den omedelbara tillsynen på försäljningsställen och för att ta emot
anmälan om försäljning. Kommunen fär ockå sanldionsmöjligheter såsom föreläggande och förbud.
Kommunfullmäktige har att utse den nämnd som ska tilldelas tillsynsansvaret för den nya lagstiftningen
och vilka eventuella avgifter som ska gälla. Berörd nämnd beslutar i sin tur om delegationsordning och
tillsynsplan.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäldge uppdrar till socialnämnden att hantera tillsynen av e-
cigaretter inom ramen för nuvarande tillsynsverksamhet. I samband med detta behöver reglementet för
socialnämnden kompletteras så att det framgår att socialnämnden ska fullgöra kommunens uppglfter
enligt den nya lagen om elel(roniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Socialnämnden har redan idag anwaret för tillsyn av tobaks- och folkölsförsäljning och kontrdl av
försäljning av receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Försäljning av e-cigaretter sker ofta på samma
försäljningssHillen där tobak säljs och den nya lagsUftningen är i det närmaste identisk med tobakslagen.
Socialförvaltningen ser flera samordningslördelar med att tillsynsansvaret uppdras åt socialnämnden.
Under förutsättning att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att fullgöra kommunens
uppgifter enligt Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) behöver fullmäktige
även besluta om förslag om årlig tillsynsavgift för anmälan om försäljning och tillsyn enligt samma lag.

Lag (2OL72425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Den första juli 2017 trädde den nya lagen lÅg (20L7i425) om eleldroniska cigaretter och
påiTllningsbehållare ikraft. Lagen gäller för eleldroniska cigaretter och påfyllningsbehållare som innehåller
nikotin.

I likhet med tobakslagen ska en anmälan till kommunen göras och I samband med detta ska ett

JusteEBignalurer
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egenkontrotlprogram inlämnas. Försäljning få bara ske till wxna över 18 år och i butiken sle det flnnas
en s§lt som upplyser om åldersgränsen. Säljaren ska föMssa sig om att mottagaren uppnått rätt ålder

och får inte sälja om det finns särskild anledning att misstiinka langning.

Varje förpackning ska i likhet med tobakproduKer ha en hälsovarning (tidigare vamingstext),
Förpacknlngarna ska lnnehålla ett informationsblad och även ha en lnnehållsdeklaration.

Polisen och kommunen ansvarar för den omedelbara kontrollen av försäljning ute i butik.
Den centrala tillsynen över lagen och dess föreskifter utövas av Folkhälsomyndigheten.

Låinsstyrelsen utför den regionala tillsynen och ska följa kommunernas verksamhet och ge information

och råd.

Kommunen får i sin tillsynsverkamhet meddela varning, förelägganden eller föÖud. De slstnämnda får
förenas med vite. Kommunen får ta ut en tillsynsavgift.

Kommunen får genomföra konkollköp genom att anlita personer som fyllt 18 år'

Framtid
Under förutsättning att socialnämnden tllldelas uppdraget kommer nämnden att praktiskt behöva

förbereda uppdraget med en kadläggning, ta fram en anmälnlngsblankett, förbereda tillsynsprotokoll och

lägga upp informaUon på hemsidan.
Socialnåmnden har ett avtal med Södertälje kommun där deras Ullståndsenhet utför vissa uppgifter enligt

alkohollagen (20L0t1622), alkohol- och serveringstillstånd samt mottagande-av anmälan och tillsyn enllgt

tobakslagen (igg::SSf)åt nämnden. Försäljning av e-cigaretter sker ofta på samma försäljningsställen

där tobak säljs och den nya lagstiftningen är i det närmaste identisk med tobakslagen varför
socialförvaltnlngen planerar att omförhandla gällande avtal. Detta avtal tecknades 2017-02-01 och löper

fram till 2018-12-31 med möjlighet till förlängning om paterna kommer överens om det.

Socialförvaltningen kommer även behöva göra kompletteringar i sin delegationsordning samt skapa

rildlinjer som rör handläggningen av den nya lagstiftningen vilket socialnämnden senare kommer få ta

ställning till.

Länsstyrelsen i Stockholm vill ta del av vilken nämnd som utses i respeldive kommun och

kontaktuppgifter.

Förslag till ny avgift
Socialnåmnden tar ut avgifter vid prövning av ansökan om serveringstillstånd, Självkostnadsprincipen
gäller för kommunens handläggning av tillstånd och tillsyn av alkohol och tobaksförsäljnlng samt konkoll

äv receptfria läkemedel. En ny avgiflskategori för e-cigaretter införs uUfrån förändrad lagstiftning.

Avgiftsnivån föreslås vara på samma nivå som tillsynsavgiften för folköl och cigaretter'

. . ,' '! '.,1

ffifl 1'{ynäshamns
.rlr] t<ommun

TJÄNSTEUTLATANDE
Datum Vär beteckf,lng
2017-11-28 soN/2017l0321i00G1

Charlotte Dahlbom
Socialchef

Beslutsunderlag

Expedieras till
Kommunstyrelsen
AK

Tillsynsavgift Avgift

E-ciqaretter 1500 kr/år
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TilläggsaVtal till exploateringsavtal för Hoxla 7:6
m.fl

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komm u nstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna undertecknat tilläggsavtal ttll Exploateringsavtal för Hoxla 7:6
m.fl.

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja tilläggsavtal till
Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1-2, bemyndiga
kommunchefen och mark- och exploateringschefen att fullfölja tilläggsavtal till
Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m. fl.

Sammanfattning
Tilläggsavtalet omfattarjustering av avtalstext i Exploateringsavtal för Hoxla 7:6
rn fl. avseende tidplan, utbyggnad av allmän plats och kommunala VA-

anläggningar inom exploateringsområdet samt säkerhet/fullgörandegaranti för
exploatörens åtagande.

Tilläggsavtalet innebär att Elba 4 Fastigheter AB utför utbyggnaden av vatten och

avlopp och lämnar över ledningarna till kommunen efter godkänd slutbesiktning.

Ärendet
Detaljplan för Hoxla 7:6 m fl. antogs 2015-06-10, laga kraft 2015-07-06.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av 19 bostäder intill befintlig
bebyggelse längs med Hoxlavägen i Spångbro. I samband med att detaljplanen
togs fram träffades ett exploateringsavtal (nedan kallat "Exploateringsavtalet')
mellan Kommunen och dåvarande fastighetsägaren, undeftecknat 2015-02-
04/20 1s-06-15.

Fastighetsägaren lät efter avtalets tecknande bilda exploateringsfastigheten
Hoxla 7:11 av stamfastigheten Hoxla 7:6 och del av den kommunalt ägda

fastigheten Hoxla 11:1. Exploateringsavtalet avser därmed den nybitdade

fastigheten Hoxla 7:11.
Exploateringsavtalet överläts till bolaget Elba 4 Fastigheter genom köpeavtal av

fastigheten Hoxla 7:11, tecknat 2017-03-03. Nynäshamns kommun godkände

överlåtelsen av exploateringsavtalet 20t7-08-23 (Dnr KS/2015/0122125I'17). I
samband med överlåtelsen av exploateringsavtalet har en ny säkerhet lämnats av

Elba 4 fastigheter i form av en bankgaranti.

De anläggningsarbeten som ska genomföras i denna exploatering har inte
påbörjats och det finns behov avlaJtTjustera ans' Jördelningen i )n
pafterna.

Nynäshamns
kommun

l(ommunfullmäktige

**5"?,mGNrNGsLrsrA
2018-03-14

Kf§47

Til!äggsaWalets syfte och innehåll
Nynäshamns kommun och'exploatören Elba 4 Fastigheter AB har träffat
överenskommelse om tillägg till Exploateringavtal för Hoxla 7:6 m. fl.
Tilläggsavtalet omfattar justering av aWalstext i Exploateringsavtalet avseende
tidplan, utbyggnad av allmän plats och kommunala VA- anläggningar inom
exploateringsområdet samt säkerhet/fullgörandegaranti för exploatörens
åtagande.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Godkänna undertecknat tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6
m.fl.

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullfölja tilläggsavtal till
Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med punkt 1-2, bemyndiga
kommunchefen och mark- och exploateringschefen att fullfölja tilläggsavtal till
Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m. fl.
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Tilläggsavta! till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m fl.

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige
Kommunstyrelsen ftireslår att kommunfullmiiktige beslutar att:

1. Godkåinna undertecknat tilläggsavtaltill ExploateringsailalJör Hoxla 7:6 m.fl.

2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullftilja tilläggsavtaltill Exploateringsavtalfi)r Hoxla
7:6mfl.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar ftir egen del att, under ftirutsättning att kommurfullmiiktige beslutar i
enlighet med punkt 1-2, bemyndiga kommunchefen och mark- och exploateringschefen att
fullftilja tiiläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m. fl.

Sammanfattning
lirendet redovisas i kommunstyrelseftirvaltningens skivelse 2018-01 -29.

Tilläggsavtalet omfattarjustering av avtalstext i ExploateringsavtalJör Hoxla 7:6 m. fl. avseende

tidplan, utbyggnad av allmiin plats och kommunala VA- anläggningar inom
exploateringsområdet samt siikerheVfullgörandegaranti fiir exploatörens åtagande.

Tilläggsavtalet innebtu att Elba 4 Fastigheter AB utftir utbyggnaden av vatten och avlopp och

lämnar över ledningarna till kommunen efter godkiind slutbesiktning.

Ärendet

Bakgrund
Detaljplan för Hoxla 7:6 m fl. antogs 2015-06-10, laga kraft 2015-07-06. Detaljplanens syfte åir

att möjliggöra byggnation av 19 bostäder intill befintlig bebyggelse liings med Hoxlavägen i
Spangbro. I samband med att detaljplanen togs fram tråiffades ett exploateringsartal (nedan kallat
"Exploateringsavtalet") mellan Kommtrnen och dåvarande fastighetsägaren, undertecknat 2015-

02-0412015-06-15.

PROTOKOL
Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen

§ 35/18

Fastighetsägaren lät efter avtalets tecknande bilda exploateringsfastigheten Hoxla 7:1 1 av
stamfastigheten Hoxla 7:6 och del av den kommunalt ägda fastigheten Hoxla 1 1:1.
Exploateringsavtalet avser dåirmed den nybildade fastigheten Hoxla 7 :l l.

. Exploateringsavtalet överläts tillbolaget Elba.  Fastigheter.genom köpeavtal av fastigheten
Hoxla 7:11, tecknat 2017-03-03. Nyriishamns kommun godkåinde överlåtelsen av
exploateringsavtalet2}lT-}&-23 (DnrKS/2015101221251-17). Isambandmedöverlåtelsenav
exploateringsavtalet har en ny såikerhet liimnats av Elba 4 fastigheter i form av en bankgaranti.

De anläggningsarbeten som ska genomföras i denna exploatering har inte påbörjats och det firurs
behov av att justera ansvarsftirdelningen mellan parterna.

Förslag till beslut
I(ommunstyrelsen {iireslår att kommunfullmåiktige beslutar att:

1. Godkåinna undertecknat tilläg gsavtal till Exploateringsavtal Jör Hoxla 7 : 6 m.Jl.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullftilja tilläggsavtaltill ExploateringsavtalJör Hoxla

7:6 m./1.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under ftirutsättning att kommunfullmiiktige beslutar i
enlighet med punkt 1-2, bemyndiga kornmunchefen och mark- och exploateringschefen att
fullftilja tiläggsavtal till Exploateringsavtal ftr Hoxla 7:6 m. fl.

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1 . Godkåinna undertecknat tilläg gsar1al till Exploateringsavtal fi)r Hoxla 7 : 6 m./l .

' 2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att firllftilja tilläggsavtallill Exploateringsavtalfi)r Hoxla
7:6 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under förutsättning att kommunfullmiiktige beslutar i
enlighet med punkt 1-2, bemyndiga kommunchefen och mark- och exploateringschefen att
fullftilja tilläggsavtal till Exploateringsal'tal ftir Hoxla 7:6 m. fl.

Skickas til!
Akten.
mark och exploateringschefen Nynäshamns kommun "-
VA- chefen Nynäshamns kommun.
&lba 4'Fastigheer"AB

För kännedom
ekonomichefen Nynäshamns kommun v-
stadsmiljöchefen Nynäshamns kommun /

N, )näshar,?ns
kömmun

§ 35/18 Dnr K51201510122/251

lusterarslgnaturer- .\ 
7-D', '',ii '' ''- /
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Tjänstestäl le/handläggare

Mark och exploatering
Sandra Zachrisson
E-post: sandra.zachrisson@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 59

Beslutsinstans
Kommunstyrelsen

Tilläggsarrtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m fl.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen ftireslår att kommunfirllmäktige beslutar att:

1. Godkåinna undertecknat tilläggsal(raltill Exploateringsavtalfi)r Hoxla 7:6 mfl.
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att fullftilja tilläggsattaltrll Exploateringsavtalfi)r Hoxla

7:6 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att, under ftirutsättning att kommunfullmiiktige beslutar i
enlighet med punkt 1-2, bemyndiga komrnunchefen och mark- och exploateringschefen att

fultfolja tilläggsartal tilt Exploateringsatal för Hoxla 7:6 m. fl.

Sammanfattning
Tilläggsavtalet omfattarjustering av avtalstexti Exploateringsavtalfi)r Hoxla 7:6 m.fl. avseende

tidptan, utbyggnad av allmiin plats och kommunala VA- anläggningar inom

exploateringsområdet samt såikerhet/frrllgörandegaranti Iiir exploatörens åtagande.

Tilläggsavtalet innebåir att Elba 4 Fastigheter AB utför utbyggnaden av vatten och avlopp och

låimnar över ledningarna till kommunen e{ler godkiind slutbesiktning.

Ärendet

Bakgrund
Detaljplan ftir Hoxla 7:6 m fl. antogs 2015-06-10, laga kaft 2015-07-06. Detaljplanens syfte är

att mojliggora byggnation av 19 bostäder intill befintlig bebyggelse låings med Hoxlavägen i
Spang-bro- I samband med att detaljplanen togs fram träffades ett exploateringsa\tal (nedan kallat

"Expioateringsaltalet") mellan Kommunen och dåvarande fastighetsägaren, undertecknat 2015-

02-0412015-06-15.

Fastighetsägaren låit efter avtalets tecknande bilda exploateringsfastigheten Hoxla 7:1 1 av

stamfastigheten Hoxla 7:6 och del av den kommunalt ägda fastigheten Hoxla 1 1 : 1.

Exploateringsavtalet avser d?irmed den nybildade fastigheten Hoxla 7:l 1.

Exploateringsartalet överläts till bolaget Elba 4 Fastigheter genom köpeavtal av fastigheten

Hoxla 7:11, tecknat 2017-03-03. Nynäshamns kommun godkiinde överlåtelsen av

exploateringsavtaler2}lT-08-23 (DnrKS/2015/01221251-17). Isambandmedöverlåtelsenav

exploateringsavtalet har en ny säkerhet l?imnats av Elba 4 fastigheter i form av en bankgaranti.

)

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum
2018-0't-29

Vår beteckning
KSl201 510124251 -40

De anläggningsarbeten som ska genomftiras i denna exploatering har inte pabörjats och det firurs

behov av att justera ansvarsftirdelningen mellan partema.

Tilläggsavtalets syfte och innehåll
Nynåishamns kommun och exploatören Elba 4 Fastigheter AB har triiffat överenskommelse om

tillitggtill Exploateringsatttalfir Hoxla 7:6 m. fl. Tilläggsavtalet omfattar justering av artalstext
i Exploateringsaltalet avseende tidplan, utbyggaad av allmän plats och kommunala VA-
anläggningar inom exploateringsområdet samt siikerhet/fullgörandegaranti för exploatörens

åtagande.

Tidplan
Avtalstext i Exploateringsavtalfi)r Hoxla 7:6 mJl § 5 får justerad formulering. Samordning av

exploatörens och kommunens tidplaner tas bort.

AIlmän plats
Artalstext i Exploateringsattalfi)r Hoxla 7:6 mfl § 12 får justerad formulering. Krav om samråd

med kommunens stadsmiljöavdelning under projekteringsarbetets gang tas bort.

Kommunala VA- anläggningar
Avtalstext i Exploateringsavtalfi)r Hoxla 7:6 mfl § 14 ersätts i sin helhet med ny formulering.

Elba 4 Fastigheter AB utftir utbyggnaden av kommunala VA-ledningar, inklusive dagvatten, och

låimnar dåirefter över ledningama till kommunen vid godkiind slutbesiktning. Inkopplingen av

exploateringsområdets VA- anläggningar till det kommunala VA- nåitet utförs av kommunen.

Exploatören ska bekosta alla åtgåirder gällande befintliga och nya VA- anläggningar inom
exploateringsområdet, exempelvis projektering, byggnation, byggledning, konkoll och
besiktning.

Kontroll, garanti, besiktning
Avtalstext i Exploateringsavtalfiir Hoxla 7:6 mfl § 24 ersätts i sin helhet med ny formulering.
Kontroll, garanti och besiktning av Allmänna anlöggningar (allmiin platsmark) utgår. Text om
kontroll, garanti och besiktning av kommunala va-anläggningar får ny formulering.

SäkerheVf u I I görandegaranti
Artalstext i ExploateringsattalJör Hoila 7:6 mfl § 30 ersätts i sin helhet med ny formulering.
Paragrafen får en text anpassad efter den siikerhet/flrllgörandegaranti som EIba Fastigheter

Iiimnade i och med överlåtelsen av "E'xploateringsavtal fi)r Hoxla 7:6 m fl.

Kommu nstyrelseförvaltnin gens bedömni ng
Kommunstyrelseftirvaltningen bedömer att tilläggsavtalet medftir ett ftirtydligande av

ansvarsftirdelningen mellan exploatören och kommunen. Den allmåinna platsmarken har enskilt

huvudmaruraskap och de nya lokalgatorna kommer att ftirvaltas av en samftillighetsltirening.
Exploatören ansvarar ftir projektering och utbyggnad. Kommunen har granskat lokalgatornas
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ruÄrusrer )r*f pt )Datum ' Vår beteckning
2018-01-29 Ks.12015101221251-40

Mellan Nynäshamns kommun, org.nr.212000-023-3, 149 B1 Nynäshamn, nedan kallad "Kommuneni
och Elba 4 Fastigheter AB, org.nr. 559098-3132, Åsgatan L4,724 63 Västerås, nedan kallad

"Exploatören", var och en "Part" och gemensamt ?arterna", har träffats följande

TILLAGGSAWAL

Till Exploateringsavtalför Hoxla 7:6 m,fl,

1. Bakgrund och syfte
Detaljplan för Hoxla 7:6 m fl. antogs 2015-06-10, laga kraft 2015-07-06' Detaljplanens syfte är att
möjliggöra byggnation av 19 bosuider intill befinuig bebyggelse längs med Hoxlavägen i Spångbro.

I samband med att detaljplanen togs fram träffades ett exploateringsavtal ("Exploateringsavtalet')

mellan Kommunen och dåvarande fastighetsägaren Håkan Ingemarsson, undertecknat 2015-02-

04/2015-06-15, Fastighetsägaren lät efter avtalets tecknande bilda exploateringsfastigheten Hoxla

7:11 av stamfastigheten Hoxla 7:6 och del av den kommunalt ägda fastigheten Hoxla 11:1'
Exploateringsavtalet avser därmed den nya fastigheten Hoxla 7:11.

Exploateringsavtalet överläts till bolaget Elba 4 Fastigheter genom köpeavtal av fastigheten Hoxla

7:11, tecknat 2017-03-03. Nynäshamns kommun godkände överlåtelsen av exploateringsavtalet
20t7 -08-23 (Dnr KS/2015/0122125L-t7).

I samband med överlåtelsen av exploateringsavtalet har en ny säkerhet lämnats av Elba 4
Fastigheterochdentidigaresäkerhetenhaaåterlämnatstill Håkanlngemarsson (§31 Överlåtelse

av detta avtal).

De anläggningsarbeten som förutsätts i Exploateringsavblet har inte påbörjats och det finns behov
av att se över ansvarsfördelningen.

Med anledning av ovanstående träffas härmed detta tilläggsavtal till Exploateringsavtal för Hoxla 7:6
m. fl. med syftet att reglera hur Parterna ska slutföra sina åtaganden.

2. Giltighet
Detta avtal är villkorat av:

. Att Nynäshamns Kommunfullmäktige senast 2018-12-12 godkänner detta avtal och att beslutet

därefter vinner laga kraft.

Om någon av dessa förutsättningar inte uppfylls är detta avtal i sin helhet föfallet utan rätt till

ersättning för någondera parten om parterna inte är överens om annat.

Undanröjs Nynäshamns kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal efter överklagande och

har avtalet dessförinnan helt eller delvis verktällts ska verkstiilllgheten rättas i den utsträckning

detta är möjligt. Oberoende av om rättelse kan ske har ingendera parten rätttill skadestånd av den
andra parten med anlednlng av det inträffade.

För det fall Exploatören startar exploateringen innan beslut om tilläggsavtalet vunnit laga kraft står
Exploatören för risken.

utformning i samband med framtagandet av detaljplanen. Kommunstyrelseftirvaltningen

bedömer, i samråd med miljö- och samhällsbyggnadsftirvaltningen, att ytterligare granskning

och godkiinnande från kommunen inte iir nödviindigt.

Kommuns§relsefiirvaltningen bedömer att til1äggsavtalet medftir ett mer praktiskt

genom{tirande av projektet. Eftersom VA- anläggningarna ska ligga inom de nya lokalgatorna

som inte finns åin, behöver anläggningsarbeten ftir VA och gata utftiras parallellt. Av
samordningsskiil iir det liimpligt att exploatören bygger ut de kommunala VA- anläggningarna i
samband med utbyggnad av lokalgatorna. Det iir mer praktiskt att en och samma entreprenör

utfiir anläggandet av både VA och gata. Det finns även ekonomiska ftirdelar ftir exploatören om

VA och gata anläggs samtidigt och av en och samma entrepfenör. För kommunen blir det

ekonomiska utfallet det samma oavsett lösning, eftersom exploatören enligt både

Exploateringsavtalet och tilläggsavtalet betalar utbyggnaden av vatten och avlopp.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att altalstext om tidplan samt kontroll, garanti och

besiktning behöver revideras med anledning av ftiriindringama i ansvarsfiirdelningen mellan

pafterna.

I samband med att ti|läggsar-talet justeras bedömer kommunstyrelseftirvaltningen det åt liimpligt

att även justera avtalstexten om säkerheVfullgörandegaranti och dels anpassa den efter

bankgarantin som Elba 4 Fastigheter att liimnat, dels att bli mer tilliimplig vid överlåtelse av

avtalät till annan part. Nuvarande avtalstext beskriver inte kommunens krav vid andra typer av

sä<erheter/fullgörandegarantier iin pantbrev.

Beslutsunderlag
Tilläggsavtal titl Exploateringsavtal fiir Hoxla 7:6 m fl

Skickas till
akten
mark- och exploateringschefen Nynäshamns kommun

VA- chefen N1'näshamns kommur
Elba 4 Fastigheter AB

För kännedom
ekonomichefen Nynäshamns kommun

stadsmiljöchefen Nynäshamns kommun

1US

mark- och exploateringschef
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3, Handlingar
Till avtalet bifogas följande handlingar

. Bilaga 1 Situationsplan - VA. R51.1-1000, LL Mark Consult AB, 201+11-03

4. Tillägg och ändringar
Parterna är överens om att i följande tillägg och ändringar av Exploateringsavtalet ska gälla. I övrigt
gäller Exploateringsavtalet.

§ 5 ersätts isin helhet med följande lydelse;

§ 5 Tidplan

Exploatören ges möjlighet att bygga ut exploateringsområdet i etapper avseende
bostadsbebyggelse och anläggningar inom allmän platsmark. Varje etapps storlek och
omfattning avseende VA- anläggnlngar per bebyggelseetapp ska skriftligen godkännas av
kommunens VA-avdelning. Inflyttning får inte ske i bostäder innan de har blivit anslutna till
kommunalt vatten- och avloppsnät.

Exploatören ansvarar för att informera kommunens va-avdelning när utbyggnad av
kommunala VA- anläggningar ska påbörjas. En förutsättning för byggstart är att Exploatören
bedömer tidpunkten lämplig med hänsyn Ull projektets ekonomi.

§ 12 ersätts isin helhet med följande lydelse;

§ 12 Allmänna anläggningar

Projektering och utbyggnad av allmän plats utförs och bekostas av Exploatören.

Anläggningarna ska vid godkänd slutbesiktning överlämnas till förvaltande
samfållighetsförening.

§ 14 ersäfts i sin helhet med följande lydelse;

§ 14 kommunala VA- anläggningar

Befintliga VA- lednlngar

Inom exploateringsområdet går idag befintliga kommunala vatten-, spillvatten- och
dagvaftenledningar. Dessa ledningar kommer för viss sträcka att utgå, och nya ledningar
ska anläggas i annan sträckning, se Va-plan biläoa 1. Befintliga ledningar som utgår kan
ligga kvar om möjligt. Blir det aktuellt att ta bort dessa ledningar med anledning av
detaljplanens genomförande, är det Exploatören som ansvarar för och bekostar detta.

Nya VA- ledningar

Exploatören förbinder sig att, i enlighet med Kommunens anvisningar och standard vld
tidpunlden för utbyggnaden, projektera och bygga ut nya kommunala vatten-, spillvaften-
och dagvattenledningar med Ullhörande anläggningar från befintligt ledningsnät med
omfattning enligt VA-plan, bilaoa 1. Anläggningarna ska följa den standard som anges i

Teknlsk handbok fcir Nyåshamns kommunvid tidpunkten för utbyggnad.

Exploatören ska anlägga förbindelsepunkter för vatten och avlopp. Förbindelsepunkten ska
placeras 0,5 meter utanför fastighetsgräns.

Kommunen ska ha granskat och godkänt projekteringshandlingar innan handlingama
stämplas till bygghandling. Sådant godkännande befriar inte Exploatören från ansvaret för
handlingarnas rildighet. Kommunens granskningstid är l4 arbetsdagar.
Poekteringshandlingarrn ska följa rikUinjer i Tel<nlsk handbok för Nyruishamns lommun
som gäller vid tidpunkten för projeKering.

Projektering och utbyggnadsarbetena ska utföras I samråd med Kommunen som utser en
speciell projektledare för detta, alternativt handlar upp en granskningskonsult för vilken
Exploatören bekostar, Kommunens ansvar utgår från att vara kontaKperson och
samrådande part gentemot Exploatören under projektet. Uppdraget består huvudsakligen av
att granska handlingar, utföra platsbesök, delta i syner/besiktningar som berör Kommunens
anläggningar och vid behov medverka i byggmöten.

Exploatören ska anordna regelbundna byggmöten för VA-utbyggnaden. lill byggmötena ska
Exploatören kalla en represenhnt för Kommunens VA-avdelning.

Om exploatören avser att bygga ut exploateringsområdet i etapper ska varje etapps storlek
och omfattning avseende VA- anläggningar per bebyggelseetapp skriftligen godkännas av
kommunens VA-avdelning.

Efter godkänd slutbesiKning övertar Kommunen vatten- och avloppsanläggningarna fram till
och med upprättade förbindelsepunkter. Om utbyggnaden sker etappvis sker etappvis
övertagande.

Kommunen ska utföra inkopplingen till befintligt VA- nät (stamledningarna) i de
tvåanslutningspunkter som utmärkts i Va-plan, bilaoa 1.

Rirdelning av lastnader

Exploatören ska bekosta alla åtgärder gällande befinUiga och nya VA- anläggningar samt
dagvattenanläggningar inom Exploateringsområdet, exempelvis projeldering, byggnation,
byggledning, kontroll och besiktning.

Kommunens arbete med inkoppling av områdets ledningskoppling till det befintliga
kommunalt VA- nät bekostas av Exploatören.

I det fall förbindelsepunkternas placering, efter överlämnande av kommunala VA-ledningar,
inte stämmer med blivande husplacering , ska Exploatören bekosta evenfuella merkostnader
för flytt av förbindelsepunkterna.

§ 24 ersätts i sin helhet med följande lydelsei

§ 24 Kontroll, garanti och besiktning kommunala VA- anläggningar

Kommunen äger rått att utöva de kontroller över arbetena som Kommunen finner lämpliga.
Rir sådana kontroller äger Kommunen rätt att tillträda exploateringsområdet.

Slutbesildning, garantibesildning och eventuella övriga besiktningar av kommunala VA-
anläggningar ska utföras av besiktningsman som utses av Kommunen och Exploatören
gemensamt. Besiktningsman ska vara utsedd innan anläggningsarbetena påbörjas.
Exploatören kallar till samtliga besiktningar och svarar för besiktningsmannens kostnader,
medan Parterna bär sina egna kostnader för nedlagd tid.

Inom den tid som besiktningsmannen beslutar ska Exploatören avhjälpa brister och fel som
framträder under garantitiden respektive brister och fel som upptagits i utlåtande över slut-
och garantibesiktning.

Tilläggsavtal till Exploaleringsavtal l'ör Hoxla 7:6 m fl 1 3 5 Tilläggsartä, Iptoateringsavtat for f" .l:e m n 1 3 6
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Garantitiden för entreprenörs arbetsprestation, material och varor gäller enligt A804.

Garantitiden räknas från tidpunlten för godkänd slutbesiltning av respektive anläggning och

etapp.

Beträffande kontroll, garanti och besildning gäller i övrigt tillämpliga delar vad som

föreskrivits i A804.

Kontroll, garanti och besiktning av Allmänna anläggnlngar(gata) utgår.

§ 30 ersätts i sin helhet med följande lydelse;

§ 3o Säkerhet/fullgörandegaranti

För fullgörande av Exploatörens skyldigheter enligt Exploateringsavtalet och detLa

tilläggsavtal ska Exploatören ställa säkerhet till ett värde av 6,4 miljoner konor i form av

inbetälning i förskott, bankgaranti, moderbolagsborgen, eller annan säkerhet som

kommunen bedömer som godtagbar. Bankgaranti ska vara gällande i minst 10 år'

Säkerheten får nedskrivas I motsvarande mån som Exploatören överlämnar anläggningarna

enligt *ploatefingsavbl för Hoila 7:6 n fl § 9 och detta Tilläggsavtal §§ 12 och L4' Under
garåntitiden ska 10 o/o av säkerhetens storlek kvarstå eller om fel konstaterats vid besildning

inom garantitiden, till dess att felet avhjälpts, eller att Exploatören åtagande fullgjorts på

annat sätt.

Exploatören bekostar samtliga avgifter tillhörande hantering av säkerheten'

Om Exploateringsavtalet och detta Ulläggsavtal förfaller i sin helhet ska säkerheten

återlämnas till Exploatören.

5. Slutförda åtaganden
Parterna är överens om att Exploatören har slutföft följande åtagande i Exploateringsavtalet

avseende:

. marköverföring av del av fastighet Hoxla 11:1 till fastigheten 7:6 (§§ 6-8),

. bildande av ledningsrätt för kommunala VA{edningar (§ 10),

. exploatörens ersättning till kommunen (§ 27), och

. markersättning för del av kommunens fastighet Hoxla lf:l (§ 2B).

[--Sida för underskifr följer-]

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit var sitt.

För Nynäshamns kommun För Elba 4 Fastigheter AB

oft och datum

Tommy Fabricius

kommundirektör

Sofia Hofstedt

mark- och @eloaterlngschef

ort och datum

Tilläggsavtal Ull Exploateringsavtal för Hoxla 7:6 m fl I 3 7 Tilläqqsavtal till Exploaterlngsavtal för Hoxla 7:6 m n 1 3 I
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Nvnäshamns
kömmun

Kommunfu llmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA

äöiä:åä:ä

Kf§48

Markbyte med Strängnäs stift, del av Körunda 1:1

Komm unstyrelsens förslag ti ll kommunf ullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att:

. Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och
Strängsnäs stift gällande att Strängnäs stift överlåter del av fastigheten
Nibble t:1till Nynäshamns kommun och Nynäshamn kommun överlåter
del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.

. Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till
Nynäshamns kommun.

. Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet
och ansöka om erforderliga lantmäteriförrättningar

Sammanfattning
Detaljplan 812 för utbyggnaden av Vansta industriområde har inte kunnat
genomföras med anledning av att dagvattenhanteringen för ett utbyggt
verksamhetsområde inte lösts i sin helhet i samband med framtagandet av
detaljplanen. Kommunen har fått tillstånd att leda vattnet till Gryt Nibble
torrläggningsföretag under förutsättning att etforderligt fördrdjningsmagasin
anläggs inom del av Nibble 1:1. Kommunen har nu kommit överens med
fastighetsägaren till Nibble 1:1 om ett markbyte för att få åtkomst till
markområdet. Överenskommelsen innebär att Nynäshamns kommun överlåter
del av Körunda 1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift och att Stiftet
överlåter en mindre del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen, För
markbytet betalar Stiftet 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.

Ärendet
Vansta industriområde i Ösmo ingår i två detaljplaner, Dp 711 (laga kraft 1993)
och Dp 812 (laga kraft 2007). I samband med detaljplaneläggning av området
gjordes en ansökan om att få släppa dagvattnet från verksamhetsområdet till
Gryt-Nibble torrläggningsföretag år 1937. Mark- och miljödomstolen meddelade i

domen (mål nr M 5291-09) att Nynäshamns kommun får rätt att släppa ut
dagvattnet till företaget men att flödena i det ursprungliga företaget ska
bibehållas. En utredning avseende avledning och fördröjning av dagvatten frän
Vansta industriområde genomfördes 2012 av konsultföretaget Ramböll vilken
redovisar att ett fördröjningsmagasin för dagvattnet behöver anläggas.

Utredningen pekar ut ett markområde sydöst om planområdet, inom fastigheten
Nibble 1: 1, som lämpligast lokalisering för fördr<ijningsmagasinet.

Därefter inleddes en förhandling mellan Nynäshamns kommun (genom sin mark-
och exploateringsenhet) och markägaren till Nibble 1:1, Strängsnäs stift (nedan
kallat Stiftet) där Nynäshamns kommun önskar köpa alternativt byta till sig
marken. Stiftet har under 2016 meddelat att de är villiga att göra ett markbyte av
hela alternativt delar av fastigheten Nibble 1:1.
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Kf§48

Nibble 1:1till Nynäshamns kommun och Nynäshamn kommun överlåter' 
del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.

. Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till
Nynäshamns kommun,

. Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet
och ansöka om erforderliga lantmäteriförrättningar

Kf§48

Strängnäs stift har sedan en tid tillbaka arbetat för planläggning av delar av
fastigheteh Nibble 1:1 för bostadsändamå|. Stiftet ansökte om planbesked för
området ijuli 2008 och fick i september 2008 ett positivt planbesked. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta och samråda kring ett
programförslag för bebyggelse inom Nibble 1:1, delar av Gryt 4:6 och skifte 2 av
Gryt 1:2 samt att samordning med dagvattenfrågor görs med Vansta
industriområde. Detaljplaneområdet är omfattande, cirka 100 hektar.
Detaljplanearbetet har påbörjats och vissa utredningar och handläggning av
kommunen har utförts vilket resulterat i en kostnad för Strängsnäs stift i

egenskap av fastighetsägare, en kostnad som kan ses som en investering som
kan räknas hem när detaljplanen är antagen. Inom ramen för planuppdraget togs
en strukturplan för Ösmo fram, vilken blev klar och godkänd av
kommunfullmäktige 2016.

Strukturplanen slog fast att det är lämpligt att dela in Ösmo i mindre områden för
detaljplaneläggning än.vad som tidigare gjorts samt att det är strategiskt bättre
att börja förtäta kring Osmo pendeltågsstation och arbeta sig.utåt för att på sä

sätt få en större genomförbarhet. I arbetet med att utveckla Osmo i enlighet med
antagen strukturplan har det till planenheten kommit in två ansökningar om
planbesked under våren 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gett
förslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att pågående detaljplan
avslutas så att de två nya kan påbörjas, vilket medför att framtida planarbete

följer strukturplanen.

I diskussion har Stiftet lagt fram att de är intresserade av fastigheten som
tidigare hette Neder Söderby, nu del av Körunda 1:1.

Kommunstyrelseförvaltningen har låtit en oberoende värderare värdera de två
områdena. Del av Körunda 1:1, tidigare Neder Söderby, värderades till cirka 18

miljoner kronor. Aktuell del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), har värderats till
cirka 13 miljoner kronor. Bedömningen från Kommunstyrelseförvaltningen är
dock att det kumulativa vårdet för kommunen på det markområde som överlåts
till Kommunen är i nivå, eller högre, än det markområde Kommunen överlåter till
Stiftet.

Under hösten 20t7 har förhandlingarna mellan Kommunen och Stiftet resulterat i

att det nu är dessa Wå områden som bedöms aktuella för ett markbyte.
Överenskommelsen innebär att Nynäshamns kommun överlåter del av Körunda
1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift och att Stiftet överlåter en
mindre del av Nibble i:1, skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen, se bilaga 1. För

markbytet betalar Stiftet 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

. Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och

Strängsnäs stift gällande 1q?trängnäs stift överlåter del av fastigheten 142
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Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen
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§ 36/1S DnrKSl2O17l0089l252

Markbyte med Strängnäs stift

Kommunstyrelsens förslag till kommu nfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta aft:

. Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängnäs stift gällande att
Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns kommun och Nynäshamn

kommun överlåter del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.
. Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun'
o Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om

erforderliga lansnäteriförrättningar

Sammanfattning
Detaljplan 812 för utbyggnaden av Vansta industriområde har inte kunnat genomföras med anledning av

att dagvattenhanteringen för ett utbyggt verksamhetsområde inte lösts i sin helhet i samband med

framtagandet av detaljplanen. Kommunen har fått tillstånd att leda vattnet till Gryt Nibble

torrläggningsföretag under förutsättning att erforderligt fördrojningsmagasin anläggs inom del av Nibble
j.:1. kommunen hai nu kommit överenJ med fastighetsägaren till Nibble 1:1 om ett markbyte för att få

åtkomst till markområdet. Överenskommelsen innebär att Nynäshamns kommun överlåter del av Körunda

1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift och att Stiftet överlåter en mindre del av Nibble 1:1,

skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen. För markbytet betalar stiftet 1 miljon (en miljon) kronor till
Nynäshamns kommun.

Ärendet
Vansta industriområde i Ösmo ingår i två detaljplaner, Dp 711 (laga kraft 1993) och Dp 812 (laga kraft

2007). I samband med detaljplaneläggning av området gjordes en ansökan om att få släppa dagvattnet

från verksamhetsområdet till Gryt-Nibble torrläggningsföretag år 1937. Mark- och miljödomstolen

meddelade i domen (mål nr M 5291-Og) att Nynäshamns kommun får rätt aft släppa ut dagvattnet till
företaget men attflödena i det ursprungliga företaget ska bibehållas. En utredning avseende avledning

octr fOianlning av dagvatten från Vansta industriområde genomfördes 2012 av konsultföretaget Ramböll

vilken redovisir att ett fördrojningsmagasin för dagvattnet behöver anläggas. Utredningen pekar ut ett
markområde sydöst om planområdet, inom fastigheten Nibble 1:1, som lämpligast lokalisering för

fördriijningsmagasinet.

Därefter inleddes en förhandling mellan Nynäshamns kommun (genom sin mark' och exploateringsenhet)

och markägaren till Nibble 1:1, Strängsnäs stift (nedan kallat Stiftet) där Nynäshamns kommun önskar

köpa alternativt byta till sig marken. Stiftet har under 2016 meddelat att de är vllliga att göra ett
markbyte av hela alternativt delar av fastigheten Nibble 1:1.

§ 36/18

Strängnäs stift har sedan en tid tillbaka arbetat för planläggning av delar av fastigheten Nibble l:1 för
bostadsändamåI. Stiftet ansökte om planbesked för området i juli 2008 och fick i september 2008 ett
positivt planbesked. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta och samråda
kring ett programförslag för bebyggelse inom Nibble l:1, delar av Gryt 4:6 och skifte 2 av Gryt 1:2 samt
att samordning med dagvattenfrågor görs med Vansta industriområde; Detaljplaneområdet är
omfattande, cirka 100 hektar. Detaljplaneaöetet har påhirjats och vissa utredningar och handläggning
av kommunen har utförts vilket resulterat i en kostnad för Strängsnäs stift i egenskap av fastighetsägare,
en kostnad som kan ses som en investering som kan räknas hem när detaljplanen är antagen. Inom
ramen för planuppdraget togs en strukturplan för Ösmo fram, vilken blev klar och godkänd av
kommunfullmäktige 2016.

Strukturplanen slog fast att det är lämpligt att dela in Ösmo i mindre områden för detaljplaneläggning än
vad som tidigare gjorts samt att det är strategiskt bättre att börja förtäta kring Ösmo pendeltågsstation
och arbeta sig utåt för att på så sätt få en större genomförbarhet. I arbetet med att utveckla Ösmo i

enlighet med antagen strukturplan har det till planenheten kommit in två ansökningar om planbesked
under våren 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gett förslaget till Miljö- och
samhällsbyggnadsnämnden aft pågående detaljplan avslutas så att de två nya kan påtiirjas, vilket
medför att framtida planarbete följer strukturplanen.

I diskussion har Stiftet lagt fram att de är intresserade av fastigheten som tidigare hette Neder Söderby,
nu del av Körunda 1:1.

Kommunstyrelseförvaltningen har låtit en oberoende värderare värdera de två områdena. Del av Körunda
1:1, tidigare Neder Söderby, värderades till cirka 18 miljoner kronor. Aktuell del av Nibble 1:1, skifte 2
(Kviglöt), har värderats till cirka 13 miljoner kronor. Bedömningen från Kommunstyrelseförvaltningen är
dock att det kumulativa värdet för kommunen på det markområde som överlåts till Kommunen är i nivå,
eller högre, än det markområde Kommunen överlåter till Stiftet.

Under hösten 2017 har förhandlingarna mellan Kommunen och Stiftet resulterat i att det nu är dessa Wå
områden som bedöms aktuella för ett markbyte. Överenskommelsen innebär att Nynäshamns kommun
överlåter del av Körunda l:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift och att Stiftet överlåter en
mindre del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen, se bilaga l. För markbytet betalar Stiftet 1

miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.

Förvaltningens bedömning
I Nynäshamns kommun är behovet av verkamhetsmark mycket stort. Om dagvattenmagasinet anläggs
inom det överlåtna område! del av Nibble 1:1, så att Vansta industriområde kan byggas ut kommer cirka
6 ha (60 000 kvm) verksamhetsmark att kunna anläggas inom befintlig detaljplan.

Strängnäs stift har investerat ca 500 000 kr i fastigheten Nibble 1:1 inom ramen för detaljplanen som
påbörjades 2008. Kommunen bedömer att ersättningen från Strängsnäs stift till Kommunen om 1 miljon
kronor för marköverföring är skälig och tar hänsyn till markområdenas marknadsvärde, Stiftets tidigare
investeringar i markområdet, det förväntansvärde som finns på del av Nibble 1:1 samt det värde som
markregleringen har för Kommunens genomförande av antagna detaljplaner,

Sammantaget görs bedömningen att markbytet är strategiskt och viktigt för Ösmos och Vansta
industriområdes framtida utveckling.
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 20L8-02-2L
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Datum

20t7-t2-2L

1(3)

Diarienummer

KSl20t7 l0089l2s2

§ 36/18

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

n Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift gällande att
Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns l<ommun och Nynäshamn
kommun överlåter del av Körunda 1:1 titl Strähgnäs stift.

o Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.
. Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om

erforderliga la ntmäteriförrättn ingar.

Arbetsutsl(ottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att:

. Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift gällande att
Strängnäs siift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns kommun och Nynäshamn

kommun överlåter del av Körunda 1:1 till Strängnäs stift.
o Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.
. Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om

erforderliga lantmäteriförrättningar

Kopia: Akten

Tjä nsteståille/ ha ndlä9gare

Mark och exploatering
Sanna Uimonen
E-post: sanna.uimonen@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 30

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Markbyte med Strängnäs stift, del av Körunda 1:1

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

o Godkänna föreslaget markbyte mellan Nynäshamns kommun och Strängsnäs stift gällande att
Strängnäs stift överlåter del av fastigheten Nibble 1:1 till Nynäshamns l<ommun och Nynäshamn

kommun överlåter del av Körunda 1:L till Strängnäs stift'
. Godkänna att Stiftet för markbytet betalar 1 miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.
. Ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att genomföra markbytet och ansöka om

. 
erforderliga lantmäteriförrättningar

Sammanfattning
Detaljplan 812 för utbyggnaden av Vansta industriområde har inte kunnat genomföras med anledning av

att dagvattenhanteringen för ett utbyggt verksamhetsområde inte lösts i sin helhet i samband med

framtagandet av detaljplanen. Kommunen har fått tillstånd att leda vattnet till Gryt Nibble

torrläggningsföretag under förutsättning att erforderligt fördnöjningsmagasin anläggs inom del av Nibble

1:1. (ommunen har nu kommit övereni med fastighetsägaren till Nibble l:1 om ett markbyte för att få

åtkomst till markområdet. Överenskommelsen innebär att Nynäshamns kommun överlåter del av Körunda

1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift och att Stiftet överlåter en mindre del av Nibble 1:1,

skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen. För markbytet betalar stiftet 1 miljon (en miljon) kronor till
Nynäshamns kommun.

Ärendet
vansta industriområde i Ösmo ingår i två detaljplaner, Dp 711 (laga kraft 1993) och Dp 812 (laga kaft
2OO7). I samband med detaljplaneläggning av området gjordes en ansökan om att få släppa dagvattnet
från verkamhetsområdet till Gryt-Nibble torrläggningsföretag är L937. Mark- och miljödomstolen
meddelade i domen (mål nr M 5291-09) att Nynäshamns kommun får rätt att släppa ut dagvattnet till
företaget men att flödena i det ursprungliga företaget ska bibehållas. En utredning avseende avledning

och firrdrojning av dagvatten från Vansta industriområde genomfördes 2012 av konsultföretaget Ramböll

vilken redovisar att ett fördrojningsmagasin för dagvattnet behöver anläggas. Utredningen pekar ut ett
markområde sydöst om planområdet, inom fastigheten Nibble 1:1, som lämpligast lokalisering för

fördröjningsmagasinet.

Därefter inleddes en förhandling mellan Nynäshamns kommun (genom sin mark- och exploateringsenhet)

och markägaren till Nibble 1:1, Strängsnäs stift (nedan kallat Stiftet) där Nynäshamns kommun önskar

köpa alternativt byta till sig marken. Stiftet har under 2016 meddelat att de är villiga att göra ett
markbyte av hela alternativt delar av fastigheten Nibble 1:1.

Strängnäs stift har sedan en tid tillbaka arbetat för planläggning av delar av fastigheten Nibble 1:1 för

bostadsändamå|. Stiftet ansökte om planbesked för området i juli 2008 och fick i september 2008 ett
positivt planbesked. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att utarbeta och samråda

kring ett programförslag för bebyggelse inom Nibble 1:1, delar av Gryt 4:6 och skifte 2-av Gfi 1:2 samt

att iamoidnlng med dagvattenfrågor görs med Vansta industriområde. Detaljplaneområdet är
omfattande, cirka 100 hektar. Detaljplanearbetet har påbörjats och vissa utredningar och handläggning

av kommunen har utförts vilket resulterat i en kostnad för Strängsnäs stift i egenskap av fastighetsägare,
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Nynäshamns
kommun

2(3)

Diarienummer

KSlzOtT 1008912s2

Nvnäshamns
kömmun

Datum

2017-12-21

3t3l
Diarienummer

KS|20L7 100891252
Datum

20t7 t2-27

en kostnad som kan ses som en investering som kan räknas hem när detaljplanen är antagen. Inom

ramen för planuppdraget togs en strukturplan för Ösmo fram, vilken blev klar och godkänd av

kommunfullmäktige 2016.

Strukturplanen slog fast att det är lämpligt att dela in Ösmo i mindre områden för detaljplaneläggning än

vad som tidigare gjorts samt att det är strategiskt bättre att börja fdftäta kring Ösmo pendeltq.gsstation

och arbeta S-g ,tåiifOr att på så sätt få en sttirre genomförbarhet. I arbetet med att utveckla ösmo i

enlighet med antagen strukturplan har det till planenheten kommit in två ansökningar om planbesked

under våren 2017. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har gett förslaget till Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden att pågående detaljplan avslutas så att de två nya kan påbörjas, vilket
medför att framtida planarbete följer strukturplanen.

I diskussion har Stiftet lagt fram att de är intresserade av fastigheten som tidigare hette Neder Sriderby,

nu del av Körunda 1:1.

Kommunstyrelseförvaltningen har låtit en oberoende värderare värdera de två områdena. Del av Körunda

1:1, tidiqare Neder Söderby, värderades till cirka 18 miljoner kronor. Aktuell del av Nibble 1:1, skifte 2

(Kviglöt), har värderats till cirka 13 miljoner kronor, Bedömningen från Kommuns§relseförvaltningen är

åoctiat[ Oet kumulativa värdet för kommunen på det markområde som överlåts till Kommunen är i nivå,

eller högre, än det markområde Kommunen överlåter till Stiftet.

Under hösten 2017 har förhandlingarna mellan Ko.mmunen och Stiftet resulterat i att det nu är dessa två

områden som bedöms aktuelta för ett markbyte. Överenskommelsen innebär att Nynäshamns kommun

överlåter del av Körunda 1:1, tidigare Neder Söderby, till Strängsnäs stift och att Stiftet överlåter en

mindre del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), till Kommunen, se bilaga 1. För markbytet betalar Stiftet I
miljon (en miljon) kronor till Nynäshamns kommun.

Förvaltningens bedömning
I Nynäshamns kommun är behovet av verksamhetsmark mycket stot. Om dagvattenmagasinet anläggs

inom det överlåtna området, del av Nibble 1:1, så att Vansta industriområde kan byggas ut kommer cirka

6 ha (60 000 kvm) verkamhetsmark att kunna anläggas inom befintlig detaljplan.

Strängnäs stift har investeratca 500 000 kr i fastigheten Nibble 1:1 inom ramen för detaljplanen som

påbörjades 2008. Kommunen bedömer att ersättningen från Strängsnäs stift till Kommunen om 1 miljon

kronoi för marköverföring är skälig och tar hänsyn till markområdenas marknadsvärde, Stiftets tidigare

investeringar i markområdet, det förväntansvärde som finns på del av Nibble 1:1 samt det värde som

markregleringen har för Kommunens genomförande av antagna detaljplaner.

Sammantaget görs bedömningen att markbytet är strategiskt och viktigt för Ösmos och Vansta

industriområdes framtida utveckling.

Bilagor
Bilaga I - Marköverlåtelseavtal

,)

Beslutsunderlag

Skickas till
Akten

För kännedom:
Miljö- och samhällsbyggnadsf örvaltningen

För åtgärd:
Mark- och exploateringsenheten

) )

Mark- och exploateringschef
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Blad l(5)

Lantmäterimyndigheten i Stockholms län

1B,ox47700, 117 94 Stockholm/

ANSÖKAN OCH ÖVERENSKOMMELSE OM

FASTIGHETSREGLERING

Undertecknade fastighetsägare ansöker härmed om fastighetsreglering enligt
nedan.

Nynäshamns kommun
149 81 NFäshamn

(212000-0233) 1/1-del

i det följande benämnd Kommunen och ägare till fastigheten Nynäshamn
Körunda 1:1 samt Nynäshamn Vansta 3:1 samt,

Prästlönetillgångarvid Strängnässtift (817605-7688) l/l-del
Box 84
645 22 Strängnäs

i det följande benämnd Stiftet och ägare till fastigheten Nynäshamn Nibble
111 samt Nynäshamn Väggarö 1:14.

Denna överenskommelse om fastighetsreglering är villkorad av att Nynäshamns
kommunfullmäktige senast 2018-07-31 godkänner detta avtal och att beslutet
därefter vinner laga kraft. Om denna förutsättning inte uppfylls är denna
överenskommelse om fastigheGreglering i sin helhet förfallen utan rätt till
ersättning för någondera paden om pafterna inte är överens om annat.

Fastighetsreglering skall ske så att ett område om ca 211 ha av
fastigheten Nynäshamn Körunda 1:1, överförs till fastigheten Nynäshamn
Väggarö 1:14. Området i det följande benåmnt Egendom 1, redovisas
mörkmarkerat på bifogad karta, bilaqa 1. Pafterna ska vara skyldiga att tåla de
mindre jämkningar ifråga om Egendom 1:s gränser, areal eller dylikt som kan
komma att bestämmas vid lantmåteriförrättningen.

Fastighetsreglering skall vidare ske så att ett område om ca 241 757 m2 av
fastigheten Nynäshamn Nibble 1:1, överförs till fastigheten Nynäshamn Vansta
3:1. Området, i det följande benämnt Egendom 2, redovisas mörkmarkerat på

bifogad karta, bilaqa 2. Parterna ska vara skyldiga att tåla de mindre
jämkningar ifråga om Egendom 2:s gränser, areal eller dylikt som kan komma
att bestämmas vid lantmäteriförrättningen.

Egendom I tillträds den dag som infaller 10 dagar efter det att
fastighetsbildningsbeslutet avseende denna fastighetsreglering registrerats eller
den tidigare dag då Stiftet erlagt hela fastighetsregleringslikviden.

Egendom 2 tillträds den dag som fastighetsbildningsbeslutet avseende denna
fastighetsreglering registrerats.

Innan slutlikviden och ev, driijsmålsränta har erlagts får Stifte!
även om tillträdesdagen har inträffat, inte nyttja eller på annat sätt
tillgodogöra sig Egendom 1.

För Egendom 2 har Kommunen rätt att nyttla området för anläggande av
dagvatenanläggning efter att avtalet godkints av kommunfullmäldige och
beslutet vunnit laga kraft.

Blad 2(s)

Eventuella åtgärder som Kommunen vidtar lnom Egendom Z innan
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft sker på Kommunens risk.
I det fall fastighetsbildning enligt denna överenskommelse om
fastighetsreglering inte kan ske annulleras överenskommelsen till alla delar och
Kommunen ansvarar för att snarast återställa Egendom 2 i ursprungligt skick.

Fastighets- Stiftet ska som fastighetsregleringslikvid erlägga Enmiljon (1 000 0OO)
regleringslikvid kronortillKommunen.

Ansökan

Parter

Fastighets-
reglering

Tillträdesdag

Ianspråktagande
av Egendomen

Fastighets-
regleringslikvidens
erläggande

Belastande
rättigheter

Nyttjanderätts- Samtliga tidigare träffade nyttlanderättsavtal mellan Kommunen och
avtal mellan Stiftetavseende Egendom 1 och Egendom 2 ska upphöra attgälla från och med
parterna tillträdesdagen. Parterna är överens om att någon syn eller avräkning inte ska

ske och att samtliga på nyttjanderättsavtalen grundade fordringsanspråk, med
undantag av eventuellt ej erlagda nyttjanderättsavgifter, ska anses vara
reglerade genom denna överenskommelse.

Fastighetsregleringslikviden är bestämd med hänsyn till att nedan angivna
belastande rättigheter skall förordnas gälla oförändrade i den överförda
Egendomen. Någon minskning av lih/iden jämlikt 5 kap 10 b §
fastighetsbildningslagen skall därför inte ske.

Fastighetsregleringslikviden ska erläggas enligt följande:

Kontant som slutlikvid senast 10 dagar efter
registrering av fastighetsbildningsbeslutet
avseende Egendom I I 000 000 kr

SUMMA 1 000 000 kr

Erläggs ej fastighetsregleringslikviden enligt villkoren utgår dröjsmålsränta
enligt räntelagen.

Inskrivningar som kan beröra Egendom 1 och Egendom 2 framgår av bifogade
fastighetsregisterutdrag, bilaga 4 och bilaga 5. Parterna yrkar att rättigheterna
vid lantrnäteriförrättningen förordnas att gälla även efter fastighetsregleringen.

Ej inskrivna rättigheter som berör Egendom 1 och Egendom 2 anges enligt
bilaga 3. Partema yrkar att rättigheterna vid lantmäterifönättningen förordnas
att gälla även efter fastighetsregleringen.

Ansvaret för eventuell uppsägning av nyttjanderättsupplåtelserna och eventuellt
återtagande i enlighet med dess villkor åvilar den förvärvande parten.
Parterna ger varandra fullmakt att för den andra partens räkning vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att nyttjanderätterna ska upphöra.

^{'n.h q4"1:

Nyckelbiotoper Rirvärvande part är medveten om att det inom respektive Egendom 1 och
Egendom 2 kan flnnas nyckelbiotoper registrerade.

Samfälligheter Med respekUve Egendom 1 och Egendom 2 följer inga andelar i mark- och
flskesamfälligheter.

Till respektive Egendom I och Egendom 2 hörande andelar i vägsamfälligheter
och gemensamhetsanläggningar ska, i den mån det är möjligt, fördelas mellan
fastighetsdelarna vid lantmäteriförrättningen för genomförande av denna
överenskommelse. Förvärvande part övertar överlåtande parts rättigheter och
s§ldigheter i vägsamfälligheterna och gemensamhetsanläggningarna till den
del de avser respektive Egendom I och Egendom 2.

<(
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Awerkning

Försäkring

Fördelning av
utgifter och
inkomster

Städning

Undersökning

Blad 3(s)

Förvärvande part öveftar överlåtande parts rättigheter och skyldigheter i

eventuella dikningsföretag till den del de avser respektive Egendom I och
Egendom 2.

Parterna förbinder sig att inte efter undertecknandet av denna
överenskommelse utföra awerkning eller andra åtgärder som minskar
respel«ive Egendom I och Egendom 2:s värde. Parterna garanterar att det inte
flnns några upplåtna awerkningsrätter som belastar respektive Egendom 1 och
Egendom 2 och att awerkning inte skett på Egendom 1 och Egendom 2 efter
2077-t2-07.

Stiftet förbinder sig att inte, innan denne fullgjort sina betalningsskyldigheter
enligt denna överenskommelse, utföra awerkning eller andra åtgärder som
minskar Egendom l:s värde.

Det åligger Kommunen och Stiftet att hålla respeldive Egendom 1 och Egendom

2 fullgott försäkrade fram till och med Tillträdesdagen, vilket skall innefatta
försäkringsmomenten storm och brand.
Kommunen och Stiftet står faran för att respektive Egendom 1 och Egendom 2

skadas fram till Tillkädesdagen, Därefter står Kommunen och Stiftet faran för
att respektive Egendom 2 och Egendom 1 skadas eller på annat sätt försämras.
Detta gäller även om Egendom 1 och Egendom 2 ej tillträtts på grund av
förvärvande parts dröjsmå1.

Inträffar skada, för vilken Kommunen respektive Stiftet står faran, före
lillträdesdagen, skall denna överenskommelse om fastighetsreglering ändå stå

fast, varvid tillträdande part inträder i frånträdande parts ställe gentemot
försäkringsbolaget och/eller skadevållaren. Ersättning som utgår på grund av
försäking eller från skadevållare skall tillfalla tillträdande part. Den utgående
ersättningen utgör full kompensation för skadan och tillträdande part får nöja

sig med respektive Egendom 1 och Egendom 2 i dess förändrade skick.
Ersättningsbelopp som är tillgängligt för lyftning före Tillträdesdagen, skall fram
till Tillträdesdagen deponeras hos bank för parternas gemensamma räkning.
Om denna överenskommelse om fastighetsreglering annulleras, skall
ersättningen tillfalla den part som ägde respektive Egendom 1 och Egendom 2
före undertecknandet av denna överenskommelse,

Med undantag för vad som särskilt framgår av detta avtal skall

överlåtande part betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för sin
respektive Egendoml och Egendom 2 av vad slag de vara må, om de avser
tiden före Tillträdesdagen. Från och med Tillträdesdagen övergår
betalningss§ldigheten på föwärvande paft. Samma fördelning gäller också för
respektive Egendom 1 och Egendom 2:s inkomster.

Ingen städning av respektive Egendom 1 och Egendom 2 kommer att ske av
överlåtande part. Förvärvande part öveftar respektive Egendom 1 och Egendom

2 i det skick den befinner sig i vid underskriften av denna överenskommelse.
Inventarier och lösöre, som tillhör överlåtande part, som flnns på respeldive
Egendom 1 och Egendom 2 på tillträdesdagen, tillfaller förvärvande part.

Förvärvande part har beretts tillträde till respeKive Egendom 1 och Egendom 2
för besiktning före undertecknandet av denna överenskommelse.

De upwifter som lämnats avseende respeldive Egendom 1 och Egendom 2:s
skick t ex uppgifter om virkesförråd och areal, har av förvärvande part

kontrollerats före undertecknande av denna överenskommelse och ev awikelser
får inte åberopas som fel, därest inte överlåtande paft i denna

överenskommelse har lämnat garanti eller annan utfästelse.

Friskrivning

Garantier

Ansökan

Förrättnings-
kostnad

Förrättnings-
handlingar

Antal

Ort och datum

Kommunens
underskrift

Bevittning av
underskrift

Blad 4(5)

Överlåtande part friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister i respektive
Egendom 1 och Egendom 2.

Förvärvande part är medveten om att respektive Egendom 1 och Egendom 2

kan vara behäftad med fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt,
underhåll eller användning. Förvärvande part förklarar sig helt nöjd med
respektive Egendom I och Egendom 2:s skick och avstår med bindande verkan
från alla anspråk mot överlåtande part på grund av fel eller brister i respektive
Egendom I och Egendom 2.

Inom respektive Egendom 1 och Egendom 2 eventuellt belägen, annan än
överlåtande part tillhörig, byggnad eller anläggning ingår inte i överlåtelsen.

Överlåtande part har inte lämnat annan garanti, utfästelse eller annan uppgift
beträffande respektive Egendom 1 och Egendom 2:s skick än vad som
uttryckligen framgår skriftligen av denna överenskommelse.

Kommunen svarar för att denna ansökan ingives. I det fall fastighetsbildning
inte kan ske annulleras överenskommelsen till alla delar och eventuellt erlagd
Iikvid återbetalas.

Alla kostnader för lantmäteriförrättningen, inklusive kostnaden för extra
aktkopia till Stiftet, fördelas lika mellan parterna.

Aktkopia sänds till Kommunen och extra aktkopia sänds till Stiftet.

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var
sitt och ett att inges till Lantmäterimyndigheten.

Nynäshamns kommun
Mark- och exploateringschef
Nynäshamns kommun

ovanstående namnteckningar bevittnas härmed :

Nj,f,
r7frt \'Lvl

Tomrdy Fdbricius
Kornlhundirektör
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Ort och datum

Stiftets
underskrift

Bevittning av
underskrift

Ovanstående namnteckningar bevittnas härmed:

2017-10-06

Bila6a I Avtal marl<byie rnellan Nynäshamns l<ommun och Strängnäs

s tift

Mörkfärgade området, del av Körunda 1:1, som ska övergå från Nynäshamns kommun till
Prästlönetillgång, Svenska Kyrkan, Strängnäs stift.

<«
s(

För Prästlönetillgångar i

Strängnäs Stift Strängnäs Stift
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20L7-10-06

Bilaga 2 Förslag marl<byte mellan Nynäshamns kommun och Strängnas

sti ft
Mörkftirgade området, del av Nibble l:1, skifte 2 (Kviglöt), som ska fastighetsregleras över till
Nynäshamns kommuns fastighet Vansta 3:1.

)

{q:!gi

ffi Nynäshamns.{-,t Kommun

Bilaga 3 Förteckning nyttjanderätter inom del av Nibble L:L och
Körunda 1:1

Nyttjanderätter inom del av Nibble 1:1 (skifte 2)
1. Godkännande för infiltrationsvatten i dike på Nibble 1:1 till förmån för Nibble 1:51. Daterat

080910.
2. Jalffättsavtal för all jakt, nytqanderättsinnehavare Peter Risendal, Gryt 22, Ösmo. lakträtten

berör ett större område men det nu överlåtna området innefattas i sin helhet. Avtalet förlängs
med 1 år i sänder från och med I juli om ingen uppsägning görs innan 31 december.

3. Jordbrukarrende för åker/jordbruksmark inom det överlåtna området, arrendator Thomas
Gustavsson. Upplåtelsen gäller fram till 13 mars 2022. Uppsägningstid 1 år

Nyttjanderätter inom del av Körunda 1r1
l. laldrättsavtal för all ja§ nyttjanderättsinnehavare Lars-Åke Engström, Edsta 220, Stöde. Avtalet

giltigt till och med 30 juni 2018.
Ledningsrätt för starkström, Vattenfall Regionnät ab, aldbeteckning 0181-95/31.1 och 0181-
95137.2
Ledningsrätt för starktröm, Nynäshamns Elverk AB, aKbeteckning 0192-92142-
Jordbruksarrende (sidoarrende) för skogsbete, arrendator Anette Scheibe Lorentzi. Arendetid 1

år i taget från och med 14 mars 2016. Uppsägningstid 8 månader.
Jordbruksarrende (sidoarrende), för betesmarl! arrendator Nina Erikson Ek. Arrendetid 1 år i

taget från och med 14 mars 2016. Uppsägningstid B månader.

2.

2

4.
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IBit, ) IYlrÄsHArö.r KöRUNDA I I

O,**or*
a - spära som pdf

Adress!
Neder söderby 44
Neder söderby 46
Neder söderby 61

Postort:
Sorunda
Sorunda
Sorunda

Kommundel!
Sorunda
Sorunda

Sorunda

Postnr:
148 96
148 96
148 96

Aktualitet FRr

Objektidr
Nyckel (fnr):
Län:
01, STOCKHOLI,I

övriga noteringar:

2016-06-02
909a6a46-2d98-90ec-e040-edBf66444c3f
010392708
Kommuni
92, NYNÄsHA|YN

47700,117 94 STOCKHOLM

Kontorsbeteckning: AL49

Tel: 0771-636363
Distrikt:
212045, SORUNDA

Församling (201s-12-31): 04, Ösmo-Torö Socken: Sorunda, Ösmo

Fornlämningar
Status:
Mynd, äktbet.r
Berörd kommuni

Beslut
10012003760001
NYNÄSHAMN

Status: Beslut
Mynd.aktbet.: 10012003780001
BerördKommun: NYNÄSHAMN

Beteckning:
A-ösMo KöRUNDA 1 1

Omregistreringsdatuml
1983-06- 1 5

akt:
0192-83/1

Det flnns 20 råttlgheter på fastlgheten.
§ik eltcr InfoRått.

Totalareal:
4 222 384 k\m
422,23A4 ha

verev land:
3 357 384 kvm

33s,7384 ha

Varav vatten:
865 000 kvm
86,5 ha

Punkttyp: N:

Central 6546920.9
(RT90: 6547199,6a3) (Rtgo: 1618524,949)

Central 654377L.6 666641.9
(RTqO: 6s4026,409) (RTgo: 1620453,268)

Gåtillr Punkttyp: Nr
,'i central 6543885.5

(RT9O:6s44158,596)

Central 6544705,5
(RT90: 6544966,628)

E!

664675.6
E:

665136.9
(RTgO: 1618949,3a7)
666139.1
(RT90: 1619962,457)

Gå tiII:

Aktualitet: 2077-12-15
Senaste ändring för fastlgheten: 2016-06-09 15:11:59.519

Inskrivningskontor
LANTMÅTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING

Konto6beteckning: AI24
761 80 NoRRTÄuE
Tel:0771-636363

Fastighetsrättsliga åtgärder
Fastighetsreglering. Avstyckning
Fastighetsreglering
Lednlngsåtgärd
Lednlngsåtgärd,
Fastighetsreglerlng
Grånsbestämnln9
Gränsbestämning
Fastiqhetsbeståmnlnq
Anläggningsåtgärd
Anlåggnlngsåtgård

Tekniska åtgärder
övriga åtgårder 

..

INSTALLD FORRATINING

Datumi Akt:
197s-oB-28 o1-östY-1029
1991-O7,19 0192-91/31
1992-t2-17 0192-92142
1995-09-22 0181-95/31

1939-01-11 01-SOU-825
1958-06-12 01-SOU-1333
2006-02-08 0t92-05/6
2009-09 18 0792-04/55
2012-0s-24 0192-06/26

Datuml Akt:
1987-02-24 OL92-A7/4

Fastighetsrättsligaåtgärder Datum:
Anläqgnlngsåtgärd 19a71127
Anläggnlngsåtgärd 1992-05-74
Fastighetsreglering 1993-05-06
Gränsbestämning 1939-01-11

Gänsbestämnang
Ledningsåtgärd
Ledningsåt9ärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering

1938-02-18
2002-06-11
2007-02-21
2010-05-31
2016-06-02

akt:
ot92-87/54
o192-92/t7
ot92-93/6
o1-ösM-513

01-sou-753
0192-O2/2
0L92-O4/39
0192-09/51
0192-1s/50

Akt!

NYNÄsHAt"tNs KoMMUN
Pers- 212000-0233
/Or9.nummerl
Adress! 149 81 NYNÄSHANIN

Aktr 65/368
Inskrivningsdagi 1965-02- 10

Beslut: Beviljad

Fång: Köp 1963-07-24
Andelr Ul
Anmärkning
Al<11 821494 Beslut: Bevillad Anmårkning

Tekniskå åtgärder Datum:

Aktt L85/42296 Akt! LB6/2020 Akt: I40l3543 Akt: 198/5668

KöRUNDA 1:2
KöRUNDA 1:6

VANSTA 8 i 1

KÖRUNDA 1:B KöRUNDA 1:9
1:3

Inga inteckningar hittades.

1 1/4 Mantal

DESSUTOM SKAfiETAL I ANDRA SKIFTESLAGiNEDER SÖDERBY 2 1904/BOOO

Avta lsservitut
Inskr.dagi
Akt:
KRAFTLEDNING

Företrädesordning 1

1941-10-22
41/391.3

Avtalsseryitut
Inskr.dag:
akt:
KRAFTLEDNING

Företrådesrdnlng 2
t94t-10-22
4113934

ANM.:FÖRORDNANDEENLIGTFASTIGHEISBILDNINGSTAGE ANM.:FÖRORDNANDEENLIGT
Ev, andelstal lnom parantes

NYNÄSHAMN NoRR MNGSTA S:1 NYNÄSHAMN NEDER SÖDERSY
(9,7491 Prccent) S:1 (2,1159 Prccent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
Sr6 (34,8874 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
S:13 (31,2500 Prccent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
S:3 (2,1159 Procent)
NYNÄSHAN4N NEDER SÖDERBY
FS:B (63,7374 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
S:5 (2,1159 Procent)
NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
S:12 (75 Procent) Anteckningi

Inskrlvningsdag:
akt:
8€slut: Beviljad
INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN oM ARRENDAToRERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDEsTÄLLfi

1986-07-15
86/36468

Ev. andelstäl inom paråntes

NYNÄSHAMN KÖRUNDA GA:2 NYNÄSHAMN NEoER SöDERBY GA:5 \fr
Sida 2/ 5

rr^l
44t/-.-tclLt")

2011-12-19 05:21:19

Si7 (34,8874 Procent)

157
,aht (.n



NYI{ÄSIIAMN KÖRUNDA I I

Det finns 17 byggnad/er på fastigheten. Sök efter InfoBygg.

NYNÄSHAI\,OI KÖRUNDA I I

Taxeringsenheti
Taxeringsår:
Taxerlngsärde i tkr:
Tax.enhet avser:

Samtaxerad med!
NY\IÄSHAMN ösr'4o-Åsv t : z
NYNÄSHAMN VANSTA 5:2

NYNÄSHAMN vANsrA 5:38

Taxerad ägare:

21200()-o233
NYNÄSHAMNS KOMI\,IUN

149 8I NYNÄSHAMN

Andeli 1/1

Juridlsk fom: Primårkommuner, borgtrllga

Värderingsenhee Lantbruk
Trllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Tax.vårde skoosmark I tkri 32 A2O

Skogsmark i ha! 616

Tax,värde skogslmped. I tkr: 206

Skogsimpediment i har 68
Tax,värde åkermärk i tkrl 7 959

100583-2 (120 Bebyggd lantbruksenhet)
2017
47 356
Del av registerfastighet

NYNÄSHAMN vANsrA 3:1
NYNÄSHAMN VANSTA 5:3

Värderingsenhet! skogsimpedimentmark
Tillhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

skatt€verkets id: 301363865
Tax.värde I tkr! 206
Rikwärdeområde: 1L2
Texvärde I tkr: 251
(före ev. Just. säregna förh.)
Ar€al i ha: 68

Samfälld marh Nej

värderingsenhetr Åkermark
nllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd löntbruksenhet

Skatteverketsid: 8701046
Tax,värdeitkr! 6236
Rikhrärd€områder 1021

Taxvärdeltkrr 7600
(före ev. Just.
säregna förh.)
Areal i ha: 119

Beskaffenhet: 30o/o högre avkastnlng och kvalltet, ligger ej I

brukningscentrum.
Drånerino! TlllfredstållandedråneradellersjälvdråneEd,ej

klass 1.

Samfälld mark: Nej

Vårderlngsnhet! Ekonomibyggnad
Tlllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

1021

54

2

Normal avkastning och kvalitet. Awiker
max 30o/o

Samfälld ma*: NeJ

Värderlngsenhet: Ekonomibyggnad
Tlllhör töx.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet
Skatteverkets id: 8704046
Tax,värde i tkr! 832
Rlktvärdeområde: 1021

Taxvärde i tkr! 1 014
(före ev. just. såregna
förh.)
Ytaikvmr 2669
Byggnadskätegori: Djurstall,maskinhallmm,vårdeårföre

1980
Beskaffenhet! Normal

Under byggnadr Nej

Värderlngsenhet: Småhusmarkpålantbruk
Tillhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet
Skatteverkets id: 45241046
Tax.värde i tlc: 608
Taxvärde i tkr! 608
(före ev. just. säregna
förh.)
Arealikvmr 1500
Typ av bebyggelse: Friliggande

Fastighetsråttsliga förh,: Avstyckningsbar
Belägetrhet! Ej strand (eller strandnära mer än

1s0m)
VAr Vatten saknas, Avlopp saknas

Taxeringsenhet:
Taxeringsårl
Taxeringsvärde i tkr:
Tax.enhet avser:

TaxeEd ägare:

L947040r-0166
Stephenson-Möller, Yvonne

GRINDSTIGEN 8

149 45 NYNÄSHAMN

Andel:1/1
luridisk form: Fysisk person

vårderinssenhetl småhusbyggnad
Ttllhör tax.enhet 740744-2 225 småhusenhet, småhus på ofrt grund

(Före ev. Just. såregna förh,)
Yta i kvm: 900
Byggnadskategori: Dju6tall för håstar, vårdeår 1980-

Beskaffenhet: Bättre
Vårdcår! 2oo2
Under byggnad: Nej

vårderingsenhetr småhusbyggnadpålantbruk
Tlllhör tax,enhet 100583-2 120 Eebyggd lantbruksenhet
Skatteverkets idr 8706046
Tåx,värdeitkri 1321
Riktvård@mråder 192018
Boyta i kvm: 120

Biyta i kvm: 115

Tot. värdegr. yta i kvmr 140

Summa standardpoångi 29

Typ av bebyggelse: Friliggande

NybyggnEdsår!
vårdeår:
Under byggnadr Nej

Placerad på vårdeenhetr 8705046 (Skatteverkets id)

Värderlngsenhet! Småhusmarkpålantbruk
Tlllhör töx.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id: 8705046
Tax.värde i tkr: 750
Taxvärde i tkr: 750
(före ev. Just. såregna
förh.)
Arealikvm: 2OO0

Typ av bebyggelser Friliggande

Fastighetsrättsliga förh.! Slälvständiq
Belägenhetr Ej strand (eller strandnära mer än

150m)
VA: Enskilt vatten året om, Enskllt avlopp

74O744-Z (225 Småhus€nhet, småhus på ofri grund)
20t7
351

Byggnad på ofrl grund

Sida4/5

Riktvärd6område:
Taxyärde i tkrl
(före ev. just. säregna
förh.)
Areal i ha:
Beskaffenhet:

skatteverkets idl
Tax.vårde i tkr:
Rlkwårdeområde:
Boyta i kvm:
Om-/tlllbyggnadsyta!
Tot, vårdegr yta I kvm!
Summa standardpoång!
Typ av bebyggelsel
Fastlghetsråttsllgå förh,:
Nybyggnadsårr

Rlktvärdeområde:
Taxvärde i tkr!

102t
3 432

1909
1929

Åkemark i ha: 154

Tax,värde betesmark I tkr: 44
Bete§mark i ha:
Tax.värd€ ek.byggn, i tkr:
övrlg mark i ha!

Värderingsenhetl
TII|hör tax.enhet 100583-2 120 Bebygqd lantbruksenhet

Skatteverkets idr
Tax,värde I tkrl
RikWärdeområder
Taxvärde i tkr!
(töre ev. Just. säregna förh.)
Areal i hai
Godhetl
Barrskoq (kbm/ha):
Lövskog (kbm/ha)r
samfälld mark!

värderingsenhetr Akermark
Tlllhör tax.enhet 100583-2 12O Eebyqqd låntbruks€nhet

skatteverketsidr 8702046
Tax.vårdeltkr: 1723
Rlkwärdeområder 1021
Taxvärdeltkr! 2 100
(före ev. Just.
säregna förh.)
Areal i har 35
Beskaff€nhetr 30o/o högre avkastning och kvalltet, ligger el I

brukningscentrum.
Drånering! otillfredsställande dränerad.

Samfälld mark: Nej

Vårderlnosenhet: Betesark
Tlllhör tax.enhet 100583-2 120 Eebyggd lantbruksenhet

skatteverkets id: 8703046

2

3 648
133

Skog

8700046
32 A20
tL2
40 000

516
Normal

128
1)
Nej

301400585
351

192002
36
11

36

32

Friliggande

Avstyckningsbar
1961 {(

.>7

skatteverkets id: 30008 30 1 1

ft'1\t:+,

2017-12-19 05:23:19
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NYNÅSHA},O]KÖRUNDA 11

----6m7E tb-yssnila5n
Värdeårl
Under byggnad:

1974
1966

Nej

Källa: Lantmåterieti Skatteve*et od InfoTrader

Bilaga 5

,5i.
(9rupd;riranun

a - spara som pdf

NIBBLE 1:1
Aktualitet FR:

Objektid:
Nyckel (fnr):
Län I

01, STOCKHOLM

övriga noteringar;

2015-11-03
909a6a46-3 25d-9oec-e040-ed8f66zl44c3f
010393929
Kommun:
92, NYNÄSHAMN

Dlstrikt:
2t2o3t, ÖsMo

Församling (201s-12-31): 04, Ösmo-Torö Socken: Ösmo
Lantmåteriföträttning pågår Ärende: 171016 Reglstrerat: 2Ol7-Og-04

Beteckning:
A-ÖSN,IO NIBBLE 1 1

Omregistrerin gsdatum :

1983-06-15
akt:
o192-83/1

Totalarealr
1 100 662 kvm
110,0662 ha

Värav land!
1 100 662 kvm
110,0662 ha

Varav vättetr!
0 kvm

0ha

Punkttypr Nr

Central 654t27O,A
(RT90: 6541521,895)

Central 6540191.5
(RT90: 6540452,558)

Central 654063A-2
(RT90: 6540892,49)

Central 6540454.1.
(RT90: 6540710,088)

E!
666897.9
(RT90: 1620679,124)
666081.3
(RT90: 1619849,965)
666673.1
(RT90: 1620447,459)
666538.9
(RT90: 1620310,216)

Gåtillr Punkttypr N:
;, Central 6540859.6

E: Gå till:
666215.3

(RT90: 6541118,331) (RT90: 1620052/059)
Central 6540462,5 666396.1

(Rr90: 6s40719,803) (RT90: 1620168,288)
- Centr al 6539695.1 666271.a :

(RT90 : 6539954, 181) (RT90: 1620034,012)

Fastighetsrättsliga åtgärder
Gränsbestämning
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Fastighetsbeståmnlng
Fastighetsreglering
Gränsbeståmnlng
Gränsbestämnlng
Fastlghetsreglerlng
Ledningsåtgärd
Lednlngsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd,
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering
Anläggningsåtgärd
Ledntngsåtgård
Anlåggnlngsåtgård
Anläggningsåtgärd
Fastlghetsreglering
Fastighetsreglering

Teknlska åtgårder
övriga åtgärder ..
INSTALLD FORMTTNING

Datum! Akt!
1972-O2-L7 o1-ÖSM-959
1982-08-19 Ot92-B2l2t
1987-08-28 Ot92-87/24
t976-09-23 01-ÖSM-1037
1986-03-14 0192-86/5
1943-07-24 o1-ÖSM-549
1957-01-10 01-ÖSM-723
198B-05-11 0192-88/6
1992-02-t3 Ot92-91/70
1992-L2-t7 At92-92/42
1994-07-05 0792-94/20
1997-11-05 0192-97/43
t995-09-22 0181-95/31

2003-05-15 0192-03/13
2005-05-16 Otg2-OsllL
2010-03-19 0192-04162
2O).2-O5-24 0192-10/55
2012-08-03 Ol92-70/2
2OL4-03-24 OL92-13/6
2015-11-03 0792-t4139

Datum: Al(tl
L9A4-47-23 OL92-84/36

Fastlghctsråttsliga åtgårdcr
Registrerlng
Fastlghetsreglering
Gränsbeståmnlng
Fastighetsreglerlng
Fastighetsreglerinq
cränsbestämnlno
Grånsbestämnlng
Lednlngsåtgärd
Ledningsåtgärd
Ledningsttgård
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Anlåggningsåtgård

Fastlghetsreglering
Ledningsåtgärd
Fastiqhetsreglering
Ledningsåtgård
Ledningsåtgård
Fastighetsreglering

Teknlska åtgärder
övrig.a åtgärder -INSTALLD FORMTTNING

Datum; Akt!
L974-03-2A 01-ÖSM-1018
1982-09-16 O192-AU22
1940-0B-07 01-ÖSM-487
1985-03-08 0192-85/6
1986-03-24 0192-84/34
1945-01-19 01-ÖSM-580
1963-02-16 01-ÖSM-815
1990-06-26 Ot92-90137
1992-tO-23 Ot92-92139
1993-07-05 Ot92-9312r
1994-09-13 0192-94/2A
2006-04-28 0136-06/25
2003-03-28 0192-03/8

2004-06-10 ot92-04122
2005-06-30 0192-03/t2
20to-71-77 IL9Z-LO|L7
2012-06-05 0192-11/s5
2lt2-12-t4 0192-12/51
2014-06-23 Ot92-L2/52

Datumi Akt!
1992-11-11 Ot92-9213A

NIBBLE 1:2
NIBBLE 1:44
NIBBLE 1:50

NIBBLE 1:3
GRYT 4:14
NIBBLE 1:51

NTBBLE 1:4
NIBBLE 1:53
NIBBLE 1:52

NIBBLE 1:42
NIBBLE 1:48

NIBBLE 1:43
NIBBLE 1:49

,th /-»11
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N\'}.IÄSIIAMN NIBBLE I 1

1 Ildntal

SKA lTETAL I GRYI S SKIFTFSLAG 1/3 MANTAL

NYNÄSHAItr{NBBLE 1 I

Ev. andelstal inom parantes

NYNÅSHAMN GRYT S:5 (50,0
Procent)
NYNÄSHAMN GRYT S:6 (25,0
Procent)

NYNÄSHAMN GRYT S:1 (50,8048
Procent)
NYNÄSHAMN GRYT S:3 (52,8669
Procent)

NYNÄSHAMN GRYT S:2 (32,5001
Procent)

NYN,\SHAMN GRYT S:4 (52,8669
Procent)

Status: Beslut
Mynd.aktbet.: 10012004110001
Berördkommuni NYNÄSHAMN

Statusl Beslut
Mynd.aktbet.! 10012005140002
Berördkommunr NYNI\SHAMN

Statusi Beslut
Mynd.aktbet,: 10012005180001
Berördkommunr NYNÄSHAMN

Status: Beslut
Mynd.aktbet.r 10012005140001
Berördkommuni NYNÄSHAMN

Status: Beslut
Mynd.aktbet.r 10012005150001
Berördkommuni NYNÄSHAMN

Status: Beslut
Mynd.aktbet.: 10012006220001
Berördkommun: NYNÅ'SHAMN

l4ynd.aktbet.: 10012006340001
Berördkommunr NYNÄSHAMN

Status: Beslut
Mynd.aktbet.: 10012006560001
Berördkommunr NYNÄSHAMN

Ev, andelstål lnom parantes

NYNÄSHAMN NIBBLE GA:2
NYNÄSHAMN SITTESTA GA:5

NYNÄSHAMN VANSTA GA:2 NYNÄSHAMN GRYT GA:1 NYNÄSHAMN NIBBLE GA:3

Status:
Mynd.aktbet.: 10012006250001
Berördkommunr NYNÅSHAMN

Status: Avregistrerad
Mynd,aktbet.: 10012006350001
Berördkommuni NYNÄSHAMN

Status: Beslut
Mynd.aktbet.: 10012006430001
Bcrördkommuni NYNI\SHAMN

övriga bestämmelser
BYGGNÄDSFöRBUD UTIT.TEDALLM;INNA VÄGAR

Nybyggnadsförbud
Akt: 0192-P84/0813
Status: Avregistrerad
Beslutsdatum: 1984-08-13
AnmåTKTing: GÄLLER UJMED RIKSVÄG 73 ocH LANsvÄG 225. REDoVISNINGEN AV BERÖRDA FASTIGHETER ÄR

OFULLSTANDIG.

Berö]dKommunl NYNÄSHAMN

Det flnns 35 rättlgheter
Siik after tnfoRått.

fastlgheten,

Aktualitet: 2017-12-15
Senaste ändring för fastlgheten! 2015- 11-16 13:10:17.880

Inskrivningskontor
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING

Konto6beteckning: AI24
761 80 NORRTÄUE

Tel: 0771-636363

svENs(A KyRt(AN PRÄSTLöNETTLLGÄNG
Pers-
/Org.nummer!
Adress
Aktf 03146706
Inskrivningsdag: 2003-09-24
Beslut Beviljad

adress:
Nyblevägen 1

Postnri
148 31

Postort:
ösmo

Kommundel:
Ösmo-Torö

LANTMÄTERIET,BOX 47700,117 94 STOCKHOLM

Kontorsbeteckning: AL49

Teli 0771-636363

Naturuårdsbestämmelser
ÄLBY
Grundvattenskydd
Akt! 01-A:8-1630
status: Beslut
Beslutsdatumi 1973-05-24
Senasteändringr 1991-12-09
Be]ördKommun: NYNI\SHAMN

Planer
PLANTSHOPEN I öSMO
Detaljplan
Aktl
Status:
Beslutsdatum:
Mynd. aktbet.:
SGnaste åndring!
Laga kr.ttl
Genomförande:
Be.örd kommun:

Fornlämnlngar
Statusi
l.lynd. aktbet.!
Bcrörd kommun!

Status:
Mynd, aktbet.!
Bcrörd kommun:

Status:
Mynd. aktbet.:
Berörd kommunl

status!
Mynd. aktbet.:
Bgrörd kommun!

Status:
Mynd. aktbet.r
Berörd kommun!

GRUNDVATTENSKYDD ENL2:62 VATTENLAGEN
Grundvattenskydd
Akt: 01-IM8-73/4508
Status: Avreqistremd
Beslutsdatum: 1973-06-27
S€nasteändringr 1991-12-10
Mynd.aktbet.: A:B-1630
g€rördkommun! NYNÄSHAMN

0192-P05/08r8
Beslut
2005-08-18
DP 807

,005-09-19
2005-09-20 - 2015-09-19

NYNÄSHAMN

Beslut
12000000197s59
NYNÄSHAMN

Beslut
10012001070001
NYNÄSHAMN

Beslut
10012002570001
NYNÄSHAMN

Beslut
10012002810002
NYNÄSHAMN

Beslut
100120028r0004
NYNÄSHAMN

Status:
Mynd. aktbet.:
Berörd kommuni

Statusl
Mynd. aktbet.:
Berörd kommun!

Status:
Mynd. aktbet.!
Bcrörd kommunl

Status!
Mynd. aktbet.:
Berörd kommun!

Status:
[ynd. aktbet,:
Berörd kommun!

Beslut
10012001000001
NYNÄSHAMN

Beslut
10012002540001
NYNÄSHAMN

Beslut
10012002810001
NYNASHAMN

Beslut
10012002810003
NYNÄSHAMN

Beslut
10012002820001
NYNÄSHAMN

Fång:
Andel:

Övriga fångeshandlingar

u1

Aktt A83/486
Aktt 19316772

Aktr 486/15951
Aktt lB2l16447

Akt: A87l38515
Akt: 19B/5674

Akt: A90/18668 Aktr 82/L6448

Status: Beslut Statusr Beslut X </
Mynd. aktbet.r 10012002820002 Mvnd. aktbet.: 10012003920002 

/ 
\ [ \
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Inga inteckningar hittades,

Avtalsryitut Företrädesordnlngl Avtals€ruitutFöreträdesordning2 ^ /.Inskr,dagr 1985-09-23 Inskr.dag! 1986-04-15 / \ !Y

--_lv-zoti.t2-tso5.2ts2 r r (C§).6ur^
t I 164 \-i r .- ,)

Ort L,! ,,f

Beslut Status: Beslut



N\'NÅSHAMNNTBBLE I I ) l*nÄr*ro*,**ur", ,

Akt: 85/41959
UTLÄGGA ocH grarHÅLLA tnycxgni\K

Akt:
VÄG

a6/17148

Värderingsenhett Småhusbyggnadpålantbruk
Tillhör tax,enhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet
Skatteverkets idi 61313046
Tax.vård€ I tkr: 1 048
Riktvårdeområde: 192018
Boyta i kvm: 120
Tot. värdegr. yta I kvm: 120

Summa standardpoång! 26
Typ av bebyggelse! Friliggande

Nybyggnadsår:
värdeår!
Under byggnad: Nej

Placerad på värdeenhett 61312046 (Skatteverkets id)

rella : Lanhäteriel Skatteverket och IntoTmder

värderlngsenhetr Småhusmark på lantbruk
Tillhör tax.enhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id: 61312046
Tax.värde i tkfi 750

Inga anteckningar hittades.
Taxvärde i tkr:
(före ev. just. säregna
förh.)
Areal i kvm:
Typ av bebyggelser
Fastighetsrättsllga förh,:
Belägenhet:

VA:

750

2 000

Friliggande

Självståndig
Ej strand (eller strandnära mer än
150m)
Enskilt vatten året om, Enskilt avlopp

1940
1940

skossmark i ha!
Tax.vårde åkermark I tkr!

Taxeringsenhet:
Taxeringsåri
Taxeringsyärd€ i tkrl
Tax.enhet avseri

Taxerad ågare:

a 17605-7688
PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

I STRÄNGNÄS STIFT

Box 84 /EGENDoMSNÄMNDEN/
645 22 STMNGNÄS
Andel:1/1
lurldisk form: övriga svenska jurldiska pereoner enligt sårsklld lagstlftning

Värdetingsenhet: Lantbruk
TIllhör tax.enhet 100600-2 120 Bebyqgd läntbruksenh€t
Tax.vårde skogsmark I tkr: 2 790

rOO600-2 (L20 Bebyggd lantbruksenhet)
2017
7 502
Del av registeffastighet

Värderlngsnhee Akmad<
Tlllhör tax.enhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet
Skatteverketsid: 61307046
Tax.värdeitkr: 2497
Rikwärdeområde: 1021

Taxvärdeltkr! 2940
(före ev. Just. säregna
förh.)
Areal i har 49
Beskaffenhet: Normal avkastning och kvalitet. Awiker max

3oo/o

Dränedng! Tlllfredställandedräneradellersjålvdrånerad,
ej klass 1.

Samt:illd markr Nej

Värderlngsenhet: Ekonomibyggnad
Tlllhör tax.enhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet
Skättev.rkets idr 51309045
Tax.värde i tkr: 1BB

Rikwärd@mråde: 1021

Taryärde i tkfi 221
(före ev, just. säregna
förh.)
Yta i kvm! 336

Byggnadskategori: Djurstall,maskinhallmm,vårdeårföre

49
2 497

Åkermark i ha: 4s
Tax.värde bet€smark I tkr! 229
Betesmark i ha! 10

Tax.vårde ekbyggn, I tkr: 1BB

övrig mark i hal 5

Värderlngsenhet! skog
Tlllhör tax.enhet 100600-2 12O Bebyggd lantbruksenhet
Skatteverkets id:
Täx,vårdc I tkr:
Rikwårdeområde!
Taxvärde I tkr!
(före ev. Just. säregna förh.)
Areal i ha:
Godhet:
Barrskog (kbm/ha)l
Lövskog (kbm/ha):
Samfålld mark:

Värdering§enheh Betesmalk
Tfllhör tax.enhet 100600-2 120 Bebyggd tantbruk§enhet
Skatteverkets id: 61308046
Tax.vårde i tkr: 229
Rikwårdeområde: 1021
Taxvärde i tkr: 27O
(före ev. just, säregna
förh.)
Areal i har
Beskaffenheti

61305046
2 t90
tt2
3 286

49
Normal

737
26
Nej

10

Normal avkastnang och kvalitet. Avviker
max 30olo 1980

Samfälld mark! Nej Beskäffenhet: Enklare 
- 4'

Unde. bysgnad! Nej 
\r\

-_N-2ul7-12'1905:21 52 LÖ) s,Auo,s165 ,^ f .4
,'va \'Lrrl
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Det finns 13 bygqnad/er på fastiqhcten, Sök efter InfoBygg.



Ansökan

Villkor

Fastighets-
reglering

Tillträdesdag

Ianspråktagande
av Egendomen

Blad 1(5)

Lantmäterimyndigheten i Stockholms län

lBox 4770O,117 94 Stockholm/

ANSÖKAN OCH ÖVERENSKOMMELSE OM

FASTIGHETSREGLERING

Undertecknade fastighetsägare ansöker härmed om fastighetsreglering enligt
nedan.

Nynäshamns kornmun
149 81 Nynäshamn

(212000-0233) 1/1-del

i det följande benämnd Kommunen och ägare till fastigheten Nynäshamn
Körunda 1:1 samt Nynäshamn Vansta 3:1 samt,

PrästlönetillgångarvidSträngnäsStift (8u605-7688) l/l-del
Box 84
645 22 Strängnäs

i det följande benämnd Stiftet och ägare till fastigheten Nynäshamn Nibble
l:1 samt Nynäshamn Väggarö 1:14.

Denna överenskommelse om fastighetsreglering är villkorad av att Nynäshamns

kommunfullmäktige senast 2018-07-31 godkiinner detta avtal och att beslutet

därefter vinner laga kaft. Om denna förutsättning inte uppfylls är denna

överenskommelse om fastighetsreglering i sin helhet förfallen utan rätt till
ersättning för någondera paften om pafterna inte är överens om annat.

Fastighetsreglering skall ske så att ett område om ca 211 ha av
fastigheten Nynäshamn Körunda 1:1, överförs till fastigheten Nynäshamn

Väggarö 1:14. Område! i det följande benämnt Egendom 1, redovisas

mörkmarkerat på bifogad karta, bilaoa 1. Parterna ska vara skyldiga att tåla de

mindre jämkningar ifråga om Egendom 1:s gränser, areal eller dylikt som kan

komma att bestämmas vid lantmäteriförrättningen.

Fastighetsreglering skall vidare ske så att ett område om ca 241 757 m2 av

fastigheten Nynäshamn Nibble 1:1, övedörs till fastigheten Nynäshamn Vansta

3:1. bmrådet, i det följande benämnt Egendom 2, redovisas mörkmarkerat på

bifogad karta, bilaoa 2. Parterna ska vara s§ldiga atttåla de mindre
jämkningar ifråga om Egendom 2:s gränser, areal eller dylikt som kan komma

att bestämmas vid lantmäteriförrättningen.

Egendom 1 tillträds den dag som infaller 10 dagar efter det att
fastighetsbildningsbeslutet avseende denna fastighetsreglering registrerats eller

den tidigare dag då Stiftet erlagt hela fastighetsregleringslikviden.

Egendom 2 tillträds den dag som fastighetsbildningsbeslutet avseende denna

fastighetsreglering registrerats.

Innan slutlikviden och ev. dnijsmålsränta har erlagts får Stiftel
även om tillträdesdagen har inträffa! inte nyttja eller på annat sätt
tillgodogöra sig Egendom 1.

För Egendom 2 har Kommunen rätt att nyttja området för anläggande av

dagvattenanläggning efter att avtalet godkints av kommunfullmäktige och

beslutet vunnit laga kraft.

)

Blad 2(5)

Eventuella åtgärder som Kommunen vidtar inom Egendom 2 innan
fastighebbildningsbeslutet vunnit laga kraft sker på Kommunens risk.

I det fall fastighetsbildning enligt denna överenskommelse om

fastighetsreglering inte kan ske annulleras överenskommelsen till alla delar och

Kommunen ansvarar för att snarast återställa Egendom 2 i ursprungligt skick.

Fastighets- Stiftet ska som fastighebregleringslikvid erlägga Enmiljon (f 000 000)
regleringslikvid kronortillKommunen.

Fastighets-

Fastighetsregleringslikviden är bestämd med hänsyn till att nedan angivna
belastande rättigheter skall förordnas gälla oförändrade i den öveförda
Egendomen. Någon minskning av lilo/iden jämlikt 5 kap 10 b §
fasUghetsbildningslagen skall dädör inte ske.

Fastighebregleringslikviden ska erläggas enligt föUande:

regleringslikvidens
erläggande Kontant som slutlikvid senast 10 dagar efter

registrering av fastighetsbildningsbeslutet
avseende Eoendom 1 1 000 000 k

SUMMA I 000 000 kr

Erläggs ej fastighetsregleringslikviden enligt villkoren utgår drojsmålsränta
enligt räntelagen.

Nyttjanderätts- Samuiga tidigare träffade nyttjanderättsavtal mellan Kommunen och

avtal mellan Stiftet avseende Egendom 1 och Egendom 2 ska upphöra att gälla från och med
parterna tillträdesdagen. Parterna är överens om att någon syn eller avräkning inte ska

ske och att samtliga på nyttjanderätbavtalen grundade fordringsansprål! med

undantag av eventuellt ej erlagda nyttjanderättsavgifter, ska anses vara
reglerade genom denna överenskommelse.

Belastande
rättigheter

Inskrivningar som kan beröra Egendom 1 och Egendom 2 framgår av bifogade
fastighetsregisterutdrag, bilaga 4 och bilaoa 5. Pafterna yrkar att rättigheterna
vid lantmäteriförrättningen förordnas att gälla även efter fastighetsregleringen.

Ej inskivna rättigheter som berör Egendom 1 och Egendom 2 anges enligt
bilaga 3. Parterna yrkar att rättigheterna vid lantmäteriförrättningen förordnas
att gälla även efter fastighetsregleringen.

Ansvaret för evenfuell uppsägning av nyttjanderättsupplåtelserna och eventuellt
återtagande i enlighet med dess Mllkor åvilar den förvärvande paften.

Parterna ger varandra fullmal« att för den andra partens räkning vidta de

åtgärder som är nödvändiga för att nffianderätterna ska upphöra.

Nyckelbiotoper Förvärvande part är medveten om att det inom respektive Egendom 1 och

Egendom 2 kan finnas nyckelbiotoper registrerade.

Samfälligheter Med respektive Egendom 1 och Egendom 2 följer inga andelar i mark- och

fiskesamfälligheter.

Till respeldive Egendom 1 och Egendom 2 hörande andelar i vägsamfälligheter
och gemensamhetsanläggningar ska, i den mån det är möjligt, fördelas mellan
fastighetsdelarna vid lantmäterifönättningen för genomförande av denna
överenskommelse. Förvärvande part övertar överlåtande parts rättigheter och

slvldigheter i vägsamftilllgheterna och gemensamhetsanläggningarna till den

del de avser respeKive Egendom 1 och Egendom 2.

) )167 r 68
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Awerkning

Försäkring

Fördelning av
utgifter o€h
inkomster

Städning

Undersökning

Blad 3(s)

Förvärvande part övertar överlåtande parts rättigheter och skyldigheter i

eventuella dikningsföretag till den del de avser respeldive Egendom 1 och

Egendom 2.

Parterna förbinder sig att inte efter undeftecknandet av denna

överenskommelse utföra awerkning eller andra åtgärder som minskar

respektive Egendom 1 och Egendom 2:s värde. Pafterna garanterar att det inte

finns några upplåtna awerkningsrätter som belastar respektive Egendom I och

Egendom 2 och att awerkning inte skett på Egendom 1 och Egendom 2 efter
2017-L2-01.

Stiftet förbinder sig att inte, innan denne fullgjort sina betalningsskyldigheter

enligtdenna överenskommelse, utföra awerkning eller andra åtgärder som

minskar Egendom 1:s vårde'

Det åligger Kommunen och Stiftet att hålla respektive Egendom 1 och Egendom

2 fullgott försäkrade fram till och med Tillträdesdagen, vilket skall innefatta

försäkringsmomenten storm och brand'
Kommunen och Stiftet står faran för att respeKive Egendom 1 och Egendom 2

skadas fram till llllträdesdagen. Därefter står Kommunen och Stiftet faran för
att respeldive Egendom 2 och Egendom 1 skadas eller på annat sätt försämras.

Detta gäller även om Egendom 1 och Egendom 2 ej tillträtts på grund av

förvärvande pafts dröjsmå1,

Inträffar skada, för vilken Kommunen respektive Stiftet står faran, före

Tillträdesdagen, skall denna överenskommelse om fastighetsreglering ändå stå

fast, varvid tillträdande part inträder i frånträdande parts stiille-gentemot

försäkringsbolaget och/eller skadevållaren. Ersättning som utgår på grund av

försäkring eller från skadevållare skall tillfalla tillträdande part. Den utgående

ersättningen utgör full kompensation för skadan och tillträdande part får nöja

sig med respektive Egendom 1 och Egendom 2 i dess förändrade skick,

rÅättningsbelopp som är tillgängligt för lyftning före Tillträdesdagen, skall fram

till nllträdesdagen deponeras hos bank för parternas gemensamma räkning.

Om denna överenskommelse om fastighetsreglering annulleras, skall

ersättningen Ullfalla den part som ägde respeKive Egendom 1 och Egendom 2

före undertecknandet av denna överenskommelse.

Med undantag för vad som särskilt framgår av detta avtal skall

överlåtande part betala skatter, räntor och andra periodiska utgifter för sin

respeldive Egendoml och Egendom 2 av vad slag de vara må, om de avser

tiden före Tillträdesdagen. Från och med Tillträdesdagen övergår

betalningsskyldigheten på förvärvande part. Samma fördelning gäller också för

respektive Egendom 1 och Egendom 2:s inkomster'

Ingen städning av respektive Egendom 1 och Egendom 2 kommer att ske av

övärlåtande pat. Fdrvärvande part övertar respektive Egendom 1 och Egendom

2 i det skick den befinner sig i vid underskriften av denna överenskommelse'

Inventarier och lö«ire, som tillhör överlåtande part, som finns på respeldive

Egendom 1 och Egendom 2 på tlllträdesdagen, tillfaller förvärvande paft.

Förvärvande part har beretts tillträde Ull respektive Egendom 1 och Egendom 2

för besiktning före undertecknandet av denna överenskommelse.

De uppgifter som lämnats avseende respeldive Egendom 1 och Egendom 2:s

skick t ex uppgifter om virkesförråd och areal, har av förvärvande paft

kontrollerab före undeftecknande av denna överenskommelse och ev awikelser
får inte åberopas som fel, därest inte överlåtande part i denna

överenskommelse har lämnat garanti eller annan utfästelse.

Friskrivning

Garantier

Ansökan

Förrättnings-
kostnad

Förrättnings-
handlingar

Antal

Blad 4(s)

Överlåtande part friskriver sig från allt ansvar för fel eller brister i respeldive

Egendom I och Egendom 2.

Förvärvande part är medveten om att respektive Egendom I och Egendom 2

kan vara behäftad med fel eller brister som beror på ålder, byggnadssätt,
underhåll eller användning. Förvärvande paft förklarar sig helt nöjd med

respektive Egendom 1 och Egendom 2:s skick och avstår med bindande verkan

från alla anspråk mot överlåtande pad på grund av fel eller brister i respektive

Egendom 1 och Egendom 2.

Inom respektive Egendom I och Egendom 2 eventuellt belägen, annan än

överlåtande paft tillhörig, byggnad eller anläggning ingår inte i överlåtelsen.

Överlåtande part har inte lämnat annan garanti, utfästelse eller annan uppgift

beträffande respektive Egendom 1 och Egendom 2:s skick än vad som

uttryckligen framgår sl<riftligen av denna överenskommelse'

Kommunen svarar för att denna ansökan ingives. I det fall fastighetsbildning

inte kan ske annulleras överenskommelsen till alla delar och eventuellt erlagd

likvid återbetalas.

Alla kostnader för lantmäteriförrättningen, inklusive kostnaden för extra
aldkopia till Stiftet, fördelas lika mellan parterna.

Aktkopia sänds till Kommunen och extra aKkopia sänds till Stiftet.

Denna överenskommelse har upprättats i tre exemplar varav parterna tagit var
sitt och ett att inges till Lantmäterimyndigheten.

i0"CIt-å5

Mark- och exploateringschef
Nynäshamns kommun

Bevittning av
underskrift

Ovanstående namnteckningar bevittnas härmed:
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Nynäshamns kommun
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Namnförtydligande



Bad s(5) 20L7-70{6

Bilaga 1 Avtal marl<byte mellan Nynäshamns kommun och Strängnäs

stift

Mörkfärgade området, del av Körunda 1:1, som ska övergå från Nynäshamns kommun till
PräsUönetillgång, Svenska Kyrkan, Strängnäs suft.

\irlr r' \rir,r' r /;t

tly åvd 526.b
a,2 ht

172

Ort och datum

Stiftets
underskrift

Bevittning av
underskrift

,4rt4,'t ,-, ,l lln Z o l? I z 2?
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Strängnäs Stift

Ovanstående namnteckningar bevittnas härmed:
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Namnförtydligande
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Strängnäs Stift
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2017-10-06

Bilaga ? Förslag rnarl<hyte mellan Nynäshamn-s l<ommun och Strängnäs

stift
Mörkfärgade området, del av Nibble 1:1, skifte 2 (Kviglöt), som ska fastighetsregleras övertill

Nynäshamns kommuns fastighet Vansta 3:1.

)
Nynäshamns
kommun

t3ilaga 3 Förlecl<ning nyl.i-janderäti:er inom del av l\ibble l;1 och

l(örunda 1;.i

Nytljanderätkir inom clel av Nibble 1:1 (skifte 2)
1. Godkännande för infiltrationsvatten i dike på Nibble 1:1 till förmån för Nibble 1:51. Daterat

080910.
2, lakträttsavtal för all jakt, nyttjanderättsinnehavare Peter Risendal, Gryt 22, osmo. lakträtten

berör ett större område men det nu överlåtna området innefattas i sin helhet. Avtalet förlängs

med 1 år i sänder från och med 1 juli om ingen uppsägning görs innan 31 december'

3" lordbruksarrende för åker/jordbruksmark inom det överlåtna området, arrendator Thomas

Gustavsson. Upplåtelsen gäller fram till 13 mars 2022. Uppsägningstid 1 år

Nyttjanderätter inom del av l(örunda l:1' i. Jakträttsavtal för all jak! nyttjanderättsinnehavare Lars-Åke Engström, Edsta 220, Stöde Avtalet

giltigt till och med 30 juni 2018.
z. Ledningsrätt för starkström, Vattenfall Regionnät ab, aktbeteckning 0181-95/31.1 och 0181-

9s137.2
3. Ledningsrätt för starkström, Nynäshamns Elverk AB, aktbeteckning Ol92-92142-

4. Jordbruksarrende (sidoarrende) för skogsbete, arrendator Anette Scheibe Lorentzi. Arrendetid 1

år i taget från och med 14 mars 2016. Uppsägningstid B månader.

5. lordbr-uksarrende (sidoarrende), för betesmaik, arrendator Nina Eriksson Ek. Arrendetid 1 år i

taget från och med 14 mars 2016. Uppsägningstid B månader.
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Bilaga 4. NYNÅSHAT4].{ KÖRTINDA 1 I

Q6r5p*or,r*
a - spara som pdf

Adress:
Neder söderby 44
Neder söderby 46
Neder söderby 61

Postort:
Sorunda
Sorunda
Sorunda

Kommundel!
Sorunda
Sorunda
Sorunda

Postnr:
148 96
148 96

1.48 96

l:1
Aktualitet FR!

olrjektid:
Nyckel (fnr)!
Län:
O1, STOCKHOLM

övriga noteringar!

2016-06-02
909a6a46-2d98-90ec-e040-edBf66444c3f
010392708
Kommunl
92, NYNÄSHAI.!N

LANTMÄTERrET,Box 47700,117 94 srocKHoLM
Kontorsbeteckning: AL49

Tel:0771-636363
Distrikt:
212045, SORUNDA

Församling (2015-12 31): 04, Ösmo-Torö Socken: sorunda, Ösmo
Fornlämningar
Status: Beslut
Mynd.aktbeLr 10012003760001
Berördkommun: NYNÄSHAMN

Status! Beslut
Mynd.aktbet.: 10012003780001
Berördkommun! NYNÄSHAMN

Beteckning:
A-ösMo KöRUNDA 1 1

Omregistrelingsdatum!
1983-06-15

akt:
0192-83/1

Det flnns 20 råttigheter
Sök Gfter InloRätt.

fastiqheten.

Totalareal:
4 222 384 kvm

422,23a4 ha

varav land:
3 357 384 kvm
335,7384 ha

Varav vatten:
865 000 kvm
86,5 ha

Punkttypr Nr

Central 6546920.9
(RT90: 6547199,6A3) (RTgO: 1618524,949)

Central 6543771.6 666641.9
(RT90: 6s44026,409) (RT90: 1620453,268)

Gåtill! Punkttyp: Nr
. " Central 6543885.5

(RT90:6544158,596)
Central 6544705.5

(RT90: 6544966,628)

E:
664675.6

E:

665136.9
(RTgo: 1618949;A7)
666139.1
(RT90: 1619962,457)

Gå ti[:

Aktualitetr 2017-12-15
Senaste ändrlng för fastigh€ten: 20 16-06-09 1 5: 1 1:59.5 19

Inskrlvningskontor
LANTMÄTERIfi FASTIGHETSINSKRIVNING

KontoEbeteckning: AI24
761 80 NoRRTÄUE
Tel:0771-636363

Fastlghetsrättsliga åtgärder Datumr akt:
Fastiqhetsreqlerinq. Avstyckning 1975-oB-28 01-ÖSlU-1029 Anläggnlngsåtgärd

Fastighetsrättsliga åt9ärdel

Anläggnlngsåtgärd
Fastighetsreglering
Gränsbeståmning

cränsbestämning
Ledningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering

Datum:
1987-tL-27
1992 05-14
1993-0s-05
1939-01-11

r938-02-18
2002-06-11
2007-o2-2t
2010-05-31
2016-06-02

Al(t:
ot92-a7/s4
ot92-92111
ot92-9316
o1-ösM-s13

01-sou-753
o192-02/2
ot92-04/39
0192-09/51
0192-15/50

Akt:

Fastlghetsreglering
Lednlngsåtgärd
Lednlngsåtgård,
Fastighetsreglering
crånsbestämnlng
Gränsbestämnlng
Fastighetsbestämning
Anlåggningsåtgård
Anläggningsåtgärd

T€kniska åt!årder
övrtga åtgårder
INSTÄLLD FÖRRÄTTNING

1991-07-19 0192-97/31
1992-t2-17 0192-92/42
1995-09-22 0181-95/31

1939-01-11 01-SOU-825
1958 06-12 01-SOU-1333
2006-02-08 0192-05/6
2009-09-18 0192-04/55
2012-05-24 0192-06/26

Datum: AI(t:
19A7-02-24 O192-A7/4

NYNITSHAMNS KoMMUN
Pers- 212000-0233
/Org.nummer:
Adress: 149 81 NYNÄSHAMN

Akt: 65/368
Inskrivningsdag: 1965-02-10
Beslut: Beviljad

Fång: Kög 1963-07-24
Andel: l/1
Anmärkning
Al*i 82/494 Beslut: Beviljad Anmärkning

Teknlsk. åtgårder Datum.

Aktr LB5/42296 Akt: 186,i2020 Akt: I40l3543 Akt: 198/5668

KöRUNDA 1:2
KöRUNDA r:6

VANSTA B:1
KÖRUNDA 1:B

KöRUNDA 1r3

KöRUNDA 1:9
KöRUNDA 1:4 KöRUNDA 1r5

Inga intskningar hittad6.

1 1/4 Mantal

DESSUTOM SKAfiETAL I ANDRA SKIFTESLAG:NEDER SÖDERBY 2 1904/BOOO

Ev. andelstal lnom pärantes

NYNÄSHAMN NORR RANGSTA S:1 NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY

Avtalsservitut
Inskr.dag:
Akt:
KRAFTLEDNING

Företrädesordnlng 1

t94t-10-22
4t/3913

Avtalsservitut
Inskr.dag:
Akt:
KRAFILEDNING

Företrädesordnlng 2

t94t-10-22
4)./3934

ANM. : FÖRORDNANDE ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGE ANM.: FÖRORDNANDE ENUGT

(9,7491 Procent) S:1 (2,1159 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY

5:6 (34,8874 Procent) S:7 (34,8874 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
S:13 (31,2500 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
S:3 (2,1159 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER SÖDERBY
FS:B (63,7374 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER sÖDERBY
S:5 (2,1159 Procent)

NYNÄSHAMN NEDER sÖDERBY
S:12 (75 Procent) Anteckningi

Inskrivningsdag:
Akts
Beslut: Beviljad
INTRESSEANMÄLAN ENLIGT LAGEN oM ARRENDAToRERS RÄTT ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET

1986-07-15
86/36468

_5?
) Sida2/5
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Ev. andelstal lnom parantes

NYNÄSHAMN KÖRUNDA GA:2

20t't-12-19 05 23.19 't75 2017-12-19 05 23 t9



NYNÄSIil-I,O{KÖRUNDA 1 1

ftNÄSHAIO.IKÖRUNDA 1 I

ffi Tax.värdeitkri 2816-:-- r-- .-l-
Det finns 17 byggnad/er på fastlgheten. Sök efter InfoBygg.

Taxeringsenh€t:
Taxeringsår!
Taxeringsvärde i tkr:
Tax.enhet avser:

Samtaxerad medl
NYNÄSHAMN ÖSMO.ÅBY 1:2
NYNÄSHAMN VANSTA 5:2
NYNÄSHAMN VANSTA 5:38

Taxerad ägarei

212000-o233
NYN/\SHAMNS KOMMUN

149 81 NYNÄSHAMN

Andel:1/1
Jurldlsk form: Primärkommuner, borgerliga

Värderingsenhet! Lantbruk
Tlllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd 16ntbruksenhet

Tax.värde skogsmark i tkft 32 820

Skogsmärk i hal 616

Tax,värde skogslmped. i tkrr 206

1OO583-2 (120 Eebyggd lantbruksenhet)
20L7
47 356
Del av registerfastighet

NYNÄSHAMN VANSTA 3;1
NYNÄSHAMN VANSTA 5:3

värderlngsenhetl Skogsimpedimentmark

Rlkwärdeområdc! 1021

Tawärde i tkrr 54
(före ev. just, säregna
förh.)
Areal i ha: 2

Beskaffenhet! Normal avkastning och kvalitet. Avviker
max 30o/o

samfälld mark! Nej

värderingsenhet! Ekonomibyggnad
Tlllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd läntbruksenhet

Skatteverkets idr 8704046

Tax,värde I tkr! 832
Riktvärdeområder 1021

Taxvärde i tkr:

Rikwårdeområdet 1021

Taxvärdeitkr! 3432
(före ev. just. såregna förh.)
Yta i kvm: 900

Byggnadskategorir Djurstall för hästar, värdeår 1980-

Beskaffenheti
Värdeår
Under byggnadr

Båttre
2002
Nej

Skogsimpediment i har
Tax.värde åkermarl( i tkr!
Akermark i ha! 154

Tax.vårde betesmark i tkft 44
Betesmark i har 2

Tax,värde ek.byggn. i tkr! 3 648

övrig mark i ha!

värderingsenhet:
TIllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id! 8700046

(före ev. just. säregna
förh.)
Yta I kvmr 2669
Eyggnadskategorir Djuretall,maskinhallmm,värdeårföre

1980
Beskaffenhet: Normal

Under byggnad! Nej

vårderingsenheu småhusmarkpålantbruk
Tlllhör bx.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id! 45241046

Tax,värde i tkr! 608

Taxvårde i tkr: 608
(före ev. lust. såregna
förh.)
arealikvm: 1500
Typ av bebyggelse: Friliggande

Fästlghetsrättsliga förh,r Avstyckningsbar

Belågenhet EJ strand (eller strandnära mer än
150m)

vA: Vatten saknas, AvloPP saknas

Taxeringsenhet:
Taxerlngsår:
Taxeringsärde i tkrl
Tax.enhet avser;

Tåxerad ägaret

1947040L-O166
stephenson-Möller, Yvonne
GRINDSTIGEN 8
T49 45 NYNÄSHAMN

Andel:1/1
luridisk form: Fysisk Pereon

värderingsenhet: Småhusbyggnad
Tlllhör tax.enhet 740744-2 225 Småhusenhet, småhus på ofrl grund

Skatteverkets id:
Tax.värde i tkr!
Rikwårdeområdel
Boyta i kvm:
Om-/tillbyggnadsytal
Tot, värdegr. yta i kvm:
Summa standardpoäng:
Typ av bebyggelse! Friliggande

Fastighetsrättsliga förh,l Avstyckningsbar

Nybyggnadsår:

värderingsenheti Småhusbyggnadpålantbruk
Tlllhör tax.enhet 100583_2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id: 8706046

Tax.värde I tkr:
Riktvärdcområder 192018

Boyta I kvmr 120

Biyta i kvm! 115

ToL värdegr, Yta i kvml 140

Summastandardpoäng! 29

Typ av bebyggelset Friliggande

Nybyggnadsån 1909

värdeårr 1929

Under byggnädr Nej

Placerad på värdeenhetr 8705046 (Skatteverkets id)

vårderings€nhet! Småhu§markpålantbruk
Tlllhör tax,enhet 100583-2 120 B€bvggd lantbruksenh€t

skatteverkets idt 8705046

Tax,yärde I tkn 750

TapärdG I tkn 750
(före ev. lust. säregna
förh.)
Arealikvm! 2000
Typ av bebyggelset Friliggande

Fastighetsrättsltga törh'! siälvståndlg

Belågenhetr EJ strand (eller skandnåra mer än
150m)

vA: Enskilt vatten året om, Ensldlt avlopp

74o744-2 (225 småhusenhet, småhus På ofri grund)
2017
351
Byggnad på ofrl grund

Tlllhör tax-enhet 1oo583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id: 301363865
Tax.värde i tkr! 206

1 014

6B

7 959

133

Skog

Täx.värde i tkr! 32 a20

Rlkwärdeområde! 112

Taxvårde i tkrl
(före ev. just. såregna förh.)

Areal I ha!
Godhet:
Barrskog (kbm/ha):
Lövskog (kbm/ha)!
Samfälld markr

vårderings€nhetr Åkemnrk
Tlllhör tax.€nhet 100583-2 r20 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverketsidi 8702046
Tax.värdeitkft 1723
Rlkwärdeområdet 1021

TåxYärdeitkr: 2 100
(före ev. Just.
säregna förh.)
Areal i ha: 35
Beskaffenhet! 3O9o högre avkastnlng och kvalltet, llgger eJ I

bruknlngscentrum

Dränerlng! Otillfredsstållande dränerad.

Samfälld mark: Nej

Värderingsenhet! Betesmark
Ttllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverketsidl 8703046

Riktvärd€område: 112

Tawärde i tkn 251
(före ev. Just. säregna förh.)
Areal i ha: 68

Samfålld mädG NeJ

värderingsenhetr Åkemark
Tlllhör tax.enhet 100583-2 120 Bebyggd läntbruksenhet

Skatteverkets id: 8701046
Tax.värdeitkr; 6236
Rikwärdeområder 1021

TaKärdeitkr: 7600
(före ev. just.
säregna förh.)
Areal i ha: 119

Beskaffenhetr 3oo/o hösre avkastning och kvalltet, llgger ej i
brukningscentrum.

Drånering! Tillfredställandedräneradellersjälvdränerad,eJ
klass 1.

Samfålld markr Nei

värderlngsnheti Ekonomibyggnad
Ttllhör tax,enhet 100583-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

40 000

616
Normal

128

32

Nej

301400585
351

192002
36
11

36
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}N'NÄSIIAMN KÖRIINDA 1 1

om-/tillbyggnäd5år! 1978

VärdGårI 1966

Under byggnad: Nej

Käila: mhåterieL Skatteverket od1 Infofrader

-,-.( l./ ,/llr L.f,
\..1

Bilaga 5.

O,****
a - spara som pdf

Aktualitet FR:

Obiektid!
Nyckel (fnr)l
Uinr
01, sTocKHoLM
övriga noteringar:

2015-11-03
909a6a46-325d-90ec-e040-ed8f66444c3f
010393929
Kommunl
92, NYNÄSHAMN

Distrikt!
212031, ösMo

Församling (/or5 r2-3I): 04, Ösmo-Torö socken: Ösmo
Lantmäteriförrättning pågår Ärende: 1 7 10 | 6 Registrerat: 2ol7-O9-o4

Beteckning:
A-ösMo NIBBLE 1 1

Omregistreringsdatum:
1983-06-15

Aktl
0192-83/1

Totalareall
1 100 662 kvm
110,0662 ha

värav land:
1 100 662 kvm

110,0662 hä

Varäv vatteni
0 kvm

0ha

Punkttypr N!
Central 654L27O.8

(RT90: 6541s21,895)
Central 6540191.5

(RT90: 6540452,558)
Central 6540638.2

(RT90: 6s40892,49)
Central 6540454.f

(RT90: 6540710,088)

E:
656897.9
(RT90: 1620679,124)
566081.3
(RT90: 1619U9,965)
666673.t
(RT90: 1620447,459)
566538.9
(RT90: 1620i10,216)

Gåtill! Punkttyp: Nr

Central 6540859.6

E! Gå tilh
6662i5.3 :.;

(RT9O: 6541118,331) (RT90: 1620052,059)

Central 6540462.5 666396.1
(RT?O : 6540719,803) (RT90: 1620168,288)

Central 6539695 1 666271.8
(RT9O: 6539954,181) (RT90: 1620034,012)

Fastighetsråttsllgä åtgårder
Gränsbestämnlng
Fastiqhetsreglering
Fastighetsreglering
Fastlghetsbestämning
Fastighetsreglering
Grånsbeståmnlng
crånsbestämning
Fastighetsreglering
Ledningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Fastighetsreglering
Fastighetsreglerlng
Lednlngsåtgärd,
Fastlghetsreglering
Fastlghetsreglering
Anläggningsåtgärd
Ledningsåtgärd
Anläggnlngsåtgärd
Anlåggningsåtgärd
Fastlghetsreglerlng
Fastighetsreglering

Tekniska åtgärds
övrlga åtgårder
INSTÄLLD FÖRRÄTTNING

Dätum! Akt:
tg72-oz-17 o1-ösM-959
1982-08-19 0792-8zl2t
1987-08-28 Ot92-8712A

t976-09-23 o1-ösM-1037
1986-03-14 0192-86/5
7s43-07-24 o1-ösM-549
1957-01-10 o1-ösM-723
1988-05-11 0192-88/6
1992-02-73 Ot92-9tl7l
t992-t2-17 0792-92142

1994-07-05 0t92-94120
1997-11-05 Ot92-97143
1995-09-22 0181-95/31

2003-05-15 0192-03/13

2005-05-16 0192-05/11
2010-03-19 0192-04162
2Ot2-05-24 0192-10/5s
2012-08-03 O192-LOIZ

2014-03-24 0192-1316
2015-11-03 Ot92-14139

Datum: Akt:
t9a4-07-23 0192-84136

Fastighctsdttsllgä åtgärder
Reglstrerlng
Fastighetsreglering
Grånsbeståmning
Fastighetsreglering
Fastighetsreglerlng
Gränsbeståmning
Gränsbestämning
Lednlngsåtgård
Lednlngsåtgärd
Ledningsåtgärd
Fastlghetsreglering
Lednlngsåtgärd
Anläggningsåtgård

Fastighetsreglering
Lednlngsåtgård
Fastlghetsreglering
Ledningsåtgärd
Lednlngsåtgärd
Fastighetsreglering

Tekniska åtgärdcr
övflgä åtgärder
INSTÄLLD FöRRÄTINING

Datum: Aktl
tg74-03-2a o1-ÖsM-1018
1982-09-16 0192-82122
1940-08-07 o1-ÖsM-487
1985-03-08 0192-85/6
1986-03-24 0192-A4/34

1945-01-19 o1-ösM-580
1963-02-16 o1-ÖsM-815
1990-06-26 0192-90137
1992-10-23 0192-92139
1993-07-05 Ot92-9312t
1994-09-13 OL92-94128

2006-04-28 0136-06/25
2003-03-28 0192-03/B

2004-06-10 0192-04122
2005-06-30 0192-03172
2O1O-11-17 Otgz-LOlL7
2012-06-05 0192-11/55
2ot2-12-t4 O192-L2|5L
2Ot4-06-23 0192-12152

Datum! Akt!
1992-11-11 0192-92134

NIBBLE 1:2 NIBBLE 1 I4

2017-12-1905 23 l9
2ol7-t2-190521 t 

)

NIBBLE 1:3

I tgo

NIBBLE 1:43
NIRBI E 1:49
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N1NÄSHAMNNBBLE 1 1 ).[T{ÄsHA]\o{NBsre t t

1 Mantal

SKATTETAL I GRYIS SKlFTESLAG 1/3 I'4ANTAL

ffi
Stätus! Beslut
Mynd.aktbet.! 10012004110001
Berördkommunr NYNÄSHAMN

Status: Beslut

Mynd,aktbet,! 10012005140002
Berördkommunr NYNÄSHAMN

Status: Beslut
Mynd.aktbet,r 10012005180001
Berördkommun; NYNÄSHAMN

Berörd kommun!

Statusi
Mynd. aktbet.l
Berörd kommun!

Statusr
Mynd. aktbet.:
Berörd kommun!

Status!
Mynd. aktbet,!
Berörd kommun:

NYNÄSHAMN

Beslut
10012005140001
NYNASHAMN

Beslut
10012005150001
NYNÄSHAMN

Beslut
10012006220001
NYNÄSHAMN

Ev. andelstöl lnom paräntes

NYNÄSHAMN GRYT s:5 (50,0
Procent)
NYNÄSHAMN GRYr s:6 (25,0
Procent)

NYNÄSHAMN GRYT s:1 (50,8048

Procent)
NYNÄSHAMN GRYT s:3 (52,8669

Procent)

NYNÅSHAMN GRYT s:2 (32,5001
Procent)

NYNÄSHAMN GRYr s:4 (52,8669
Procent)

Ev. andelstal lnom parantes

NYNÄSHAI'4N NIBBLE GA:2

NYNÄSHAMN SITTESTA GA:5

NYNÄSHAMN vANsrA GA:2 NYNÄSHAMN GRYT GA:1 NYNÄSHAMN NIBBLE GA:3
Mynd.aktbet.: 10012006250001
Berördkommun: NYNÄSHAMN

Statusr Avregistrerad
Mynd.aktbet.t 10012006350001
Berö]dKommuni NYNÄSHAMN

Status! Beslut
Mynd.aktbet.: 10012006430001
Berö]dKommunI NYNÄSHAMN

övriga bestämmelser
BYGGNADSFöRBUD UTMEDALLMÄNNA VÄGAR

Nybyggnadsförbud
Akt: 0192-PB4/0813
Status: Avregistrerad
Eeslutsdatumr 1984-08-13

Anmärkning! GÄLLER UTMED RrKSVÄc 73 OCH LÄNSVÄG 225. REDOVISNINGEN AV BERÖRDA FASTIGHEER ÄR

OFULLSTANDIG.

Berördkommuni NYNÄSHAMN

Det flnns 36 rättlgheter på fastigheten.
Sök efter InfoRätt.

Aktualitetf 2OL7-1.2-15

Senaste ändring för fastighetenr 20 15- 1 1-16 13: 10: 17.880

Inskrivningskontor
LANTMÄTERIET FASTIGHETSINSKRIVNING

Kontorsbeteckning: AI24
761 80 NORRTÄI"JE

Tel: 0771-636363

svENsKA KYRKAN PRÄSTLöNETILLGÅNG
Pers-
/org,nummcr!
Adress:
Akt: 03/46700
Inskrivningsdag! 2003-09-24

Beslutr Bevlllad

Fång: Övriga fångeshandllngar
Andel! 111

Statusi Beslut

Mynd.aktbet.r 10012006340001

Berördkommun! NYNÄSHAMN

ståtus: Beslut
Mynd,aktbet.: 10012006560001

Berördkommun: NYNÄSHAMNKommundel!
Ösmo-Torö

ÄLBY
Grundvattenskydd
Aktr 01-A:B-1630
Status: Beslut

Beslutsdatum: 1973-05-24
senasteåndringr 1991-12-09

Berördkommun: NYNÄSHAMN

Planer
PLANTSHOPEN I öSMO

DetaljPlan
Aktr 0192-P05/0B18
Status! Beslut

Beslutsdatum: 2005-08-18
Mynd. aktbet,r DP 807

Senaste åndringr
Laga kraftr 2005-09-19
Genomförände! 2005-09-20-2015-09-19

Berördkommuni NYNÄSHAMN

Fornlämningar
Statusi Beslut

Mynd.äktbet.: 12000000197559

Eerördkommunr NYNÄSHAMN

Status: Beslut

Mynd,aktbet.r 10012001070001

BETöTdKOMMUN! NYNÄSHAMN

statusr Beslut

Mynd.aktbet.r 10012002570001
Berördkommuni NYNÄSHAMN

status: Beslut

Mynd.aktbet.! 10012002810002

Berördkommun3 NYNÄSHAMN

Status! Beslut

Mynd. aktb€t.r 10012002810004

BerördKommuni NYNÄSHAMN

GRUNDVATIENSKYDD ENL2!62 VATTENLAGEN

crundvattenskydd
Aktr 01-IM8-73/4508

Statusi Avreglstrerad
Eeslutsdatumi 1973-06-27

Senasteåndring! 1991-12-10

Mynd.aktbet,: A:B-1630
Berördkommun! NYI\ÄSHAMN

Status! Beslut

Mynd.aktbet,r 10012001000001

Berördkommutrr NYNÄSHAMN

Statusr Eeslut

Mynd.aktbet.: 10012002540001

Berördkommun: NYNÄSHAMN

status! Beslut

Mynd. aktbet.: 10012002810001
Berlirdkommun! NYNÄSHAMN

Status: Beslut

Mynd.aktbet.: 10012002810003

Berördkommutr! NYNÄSHAMN

Stätusi Beslut

Mynd.aktbet.: 10012002820001

Berördkommunr NYNÄSHAMN

Akt! A83/486
Aktt 193/6772

Akt: AB6/15951
aktr ta2/L6447

Aktr A8238515
Akt: 198/5674

Aktr A90/18668 Akt: lB2/16448

status: Bestut status: Beslut .1- c
Mynd. aktbet.r 10012002820002 Mvnd' aktbet'r 10012003920002 I ( i 

l/. 
\J

Inga inteckningar hittades.

Avtalsservitut Företrådesordning 1 Avtalsservitut Företrådesordning 2 ,t r- ._,,/
Inskr.dag: 1985-09-23 Inskr.dag: 1986-04-15 I , l- ' '\

Sida2/5

,/- ,r'l
{ )A t l5t1

47700,LL7 94 STOCKHOLM

2At7-12-19 05 21 s2
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Kontorsbeteckning: AL49

Tel: O771-636363

Status!
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f nga anteckningar hittades.

vårderlngsenhet: småhusbyggnadpålantbruk
Ttllhör tax.€nhet 100600-2 120 aebyggd lantbruk§enhet

Skatteverkets idr 61313046
Tax.värdeitkr: I 048
Riktvärdeområde! 192018
Boyta i kvm: 120

Tot. värdegr. yta i kvm: 120

Summa standardpoångr 26
Typ av bebyggelse! Friliggande

NybyggnadsåE 1940
Vårdeår 1940
Under byggnad: Nej
placerad på värdeenhetr 61312046 (Skatteverkets id)

rulla: LantmäEriet, Skareverket och InloTrader

Värderingrenhet! Småhusmarkpålantbruk
Tillhör tax.enhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

skätteverkets id: 61312046
Tax.värde i tkrl
Taxvärde I tkrl
(före ev, just, säregna
förh.)
Areal i kvm:
Typ av bebyggelse:
Fastlghetsrättsliga f örh. !

Belägenhetl

VA!

750
750

2 000

Friliggande

SJälvständlg

EJ strand (eller strandnåra mer än
150m)
Enskilt vatten året om, Enskllt avlopp

Taxeringsenhet:
Taxeringsån
Taxerlngsvärde i tkr!
Tax.enhet avseri

Taxerad ägar€i

817605-768a
PRÄSTLÖNETILLGÅNGAR

I STRÄNGNÄs STIFT

BOX 84 /EGENDOMSNÄMNDEN/

645 22 STRÅNGNÄS

Andelr I/1
Juridlsk form: Övriga svenska juridiska personer enllgt särskild lagstiftnlng

Värderingsenhet Lantbruk
Tlllhör tax.enhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Tax.värde skogsmark i tkr! 2790
Skogsmark i ha:
Tax.värde åkermark i tkrl
Åkemark i har 49
Tax,värde betesmark I tkrr 229
Bet6mark i hal 10

Tax.värde ek.byggn. i tl(r! lBB
tiviig mark i ha: 5

Värderingsenhct: Skog
fillhör Ex.enhet 100600_2 12O Bebyggd l.ntbruksenhet

Skatteverkets idr
Tax.värde I tkr!
Rikwärdeområde!
Taxvårde I tkr:
(före ev. Just. säregna förh.)
Areäl i ha:
codhet:
Barrskog (kbm/ha):
Liivskog (kbm/h.):
Samfälld mark!

Värderingsenhetr Betesmark
Tlllhör tax.enhet 100600-2 12o Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverkets id! 61308046
Tax.värde I tkE 229
Riktvärdeområder 1021

100600-2 (120 Bebyggd lantbruksenhet)
2017
7 502
Del av registerfastighet

värderingsenhetr Åkermark
Tlllhör tax.€nhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

Skatteverketsid: 6L307o46

Tax,värdeitkr: 2497
Riktvärdeområder 1021

Tanärdeitkr: 2940
(före ev. Just. säregna
förh.)
Areal i ha: 49

Beskafl€nhetr Normal avkastning och kvalitet. Avviker max
3Oo/o

Dränering: Tillfredstållandedräneradellersjålvdränerad,
ej klass 1.

Samfälld mark! Ne,

Värdetingsenhet: Ekonomibyggnad
Tlllhör töx.enhet 100600-2 120 Bebyggd lantbruksenhet

skätteverkets idi 61309046
Tax.värde i tkr! 188

Rikwärdeområde: 1021

Taxvärde I tkr: 221
(före ev. just. säregna
förh. )
Yta i kvm! 336

Byggnadskategori: Dju6tall,maskinhallmm,värdeårföre

49
2 497

61305046
2 790
172
3 286

49
Nomal
137

26

Nej

Taxvärde I tkr:
(ftire ev. just. såregna
förh.)
Areal i häi
Beskäffenheti

max 30o/o

Samlälld mark! Nej

270

10
Normal avkastning och kvalitet. Avviker

1980
Enklare

Nej
Beskaffenhet:
Under byggnadr

I.{YNÄSHAI/S{ NIBBLE I I

UTLÄGGA OCH BIBEHÅLLA TRYCKBANK

2Ol7-12-19 05:21:52

183

Det finns 13 byggnad/er på fästiqheten. Sök cfter InfoBygg.

Aktr 86/1714a
VÄG
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Nynashamns
[<ommun

l(o mmu nfu llmäktige

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

20 1B-03- 14

tJ4")ty!t

g{ Syn3shori'rns
trl,,--J kommun

I

Kom mu nfu llmä ktige

FöREDRAGNINGSLISTA
Sammanträdesdatum

2018-03-14

Kf§49

Kommunen har dock rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om Ellevio i
väsentligt avseende, ellervid upprepade tillfällen, bryter mot sina förpliktelser
enligt avtalet.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:. Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar

för elöverföring inom kommunens fastigheter,

Kf§ 49

Markupplåtelse för an läggn ingar för elöverförin g,
Ellevio AB

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Komm unstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

. Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar
för elöverföring inom kommunens fastigheter.

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten uppmärksammades i mars 2017 på att
Kraftringen (tidigare Nynäs energi) inte har ett avtal med Nynäshamns kommun
avseende upplåtande av mark för el-ledningar och till ledningar hörande
anläggningar.

Senaste avtalet mellan parterna skrevs under år 2000. Avtalet sades upp av
dåvarande Nynäs Energi år 2003 och slutade att gälla 2005-03-22 enligt
bekräftelsemejl från kommunen. Anledningen till uppsägningen anges inte i

dokumentationen och är i dagsläget inte känd.

Sommaren 2017 övergicl< Kraftringen i Ellevios ägo. Ellevio har
områdeskoncession För större delen av Nynäshamns kommun.

Mark- och exploateringsenheten har I samråd med Ellevio tagit fram ett nytt
markavtal för upplåtelse av kommunens mark för att anlägga och bibehålla
anläggningar för elöveföring (ledningar, transformatorstationer etc.), samt rätt
att disponera det utrymme som behövs för att utföra anläggnings- och
underhållsarbeten.
För upplåtelsen ska Ellevio till kommunen betala en ersättning om 0,575
kr/längdmeter ledning i kommunens mark. I dagsläget har Ellevio ca 319 100
meter ledning i kommunens mark vilket ger en årlig ersättning om 183 483 kr.
Antalet längdmeter, och därmed ersättningen, kan uppdateras vart 5:e år.

Placering av nya stationer och Ledningar ska godkännas av Kommunen genom
samråd. Inför markarbeten ska ledningsägaren ansöka om grävnings- och
schakttillstånd i enlighet med kommunens rutin, samt övriga tillstånd som krävs
för arbetet.

I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring av
markanvändningen ska parterna samråda med varandra i syfte att undvika
flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen avgör dock i slutändan om
anläggningarna kan vara kvar eller måste flyttas. Blir det nödvändigt att flytta
eller ändra anläggningarna ska Kommunen ersätta Ellevio hela/delar av
flyttkostnaderna i enlighet med tabell på sidan 4 i avtalet.

Avtalet gäller fram till 31 januari 1018. Uppsägning kan ske senast 1 år före
avtalstidens utgång. Vid utebliverl Ufosägning förlängs avtalet med 5 år i sänder. 186



Nynäsha mns
kommun

PROTOKOLT
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 201B-02-21

Nvnäsha m ns
kömmun

PROTOKOLL
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 20t8-02-2L

§ 3711 8 Dnr KSl2017/02071269 s 371L8

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

. Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för elöverföring inom
. kommunens fastigheter,

Arbetsutskottets förclag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäldige att:

. Godkåinna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för elövedöring inom
kommunens fastigheter

Kopia: Akten

nl )ustera6lgnåturcr

- ) 7t

Markupplåtelseavtal för kraftledninEar och stationer

Korrrmunstyrelsens-förstag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:

. Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för elövedöring inom
kommunens fastigheter

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten uppmärkammades i mars 2017 på att Kraftringen (tidigare Nynäs

energi) inte har ett avtal med Nynäshamns kommun avseende upplåtande av mark för el-ledningar och

till ledningar hörande anläggningar.

Senaste avtalet mellan parterna skrevs under år 2000, Avtalet sades upp av dåvarande Nynäs Energi år
2003 och slutade att gälla 2005-03-22 enligt bekräftelsemejl från kommunen. Anledningen till
uppsägningen anges inte i dokumentationen och är i dagsläget inte kiind.

Sommaren 2017 övergick Kraftringen i Ellevios ägo. Ellevio har områdeskoncession för större delen av
Nynäshamns kommun.

Mark- och exploateringsenheten har i samråd med Ellevio tagit fram ett nytt markavtal för upplåtelse av
kommunens mark för att anlägga och bibehålla anläggningar för elöverföring (ledningar,
transformatorstationer etc.), samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra anläggnings-

och underhållsarbeten.
För upplåtelsen ska Ellevio till kommunen betala en ersättning om 0,575 krllängdmeter ledning i

kommunens mark. I dagsläget har Ellevio ca 319 100 meter ledning i kommunens mark vilket ger en årlig

ersättning om 183 483 k. Antalet längdmeter, och därmed ersättningen, kan uppdateras vart 5:e år.

Placering av nya stationer och Ledningar ska godkännas av Kommunen genom samråd' Inför
markarbeten ska ledningsägaren ansöka om grävnings- och schakttillstånd i enlighet med kommunens

rutin, samt övriga tillstånd som krävs för arbetet.

I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring av markanvändningen ska

parterna samråda med varandra i syfte att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen

avgör dock i slutändan om anläggningarna kan vara kvar eller måste flyttas. Blir det nödvändigt att flytta
eller ändra anläggningarna ska Kommunen ersätta Ellevio hela/delar av flyttkostnaderna i enlighet med

tabell på sidan 4 i avtalet.

Avtalet gäller fram till 31 januari 2028. Uppsägning kan ske senast 1 år före avtalstidens utgång' Vid

utebliven uppsägning förlängs avtalet med 5 år i sänder. Kommunen har dock rätt att med omedelbar

verkan säga upp avtalet om Ellevio i väsentligt avseende, eller vid upprepade tillfällen, bryter mot sina

förpliktelser enligt avtalet.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att framtaget markupplåtelseavtal stämmer överens med

kommunens säft att arbeta med upptåtelser och ledningar i kommunens mark.

I87 I Utdragsbestyrkan. ' i Utdragsbestyrkande

t.. i't



Nynäshamns
kommun

ILÅ
2017-t2-2t

) 1t2)

Eflenummer

KSl20t7 10207 1269-5

Datum

2017-t2-21

2(2)
Diarienummer

Ksl20t7 10207 1269-s

ffi \y63 )amns )

G[,, ] komn run

Tjänsteståille/ handläggare

Mark och exploatering
Sanna Uimonen
E-post: sanna.uimonen@nynashamn.se
Tel: 08-520 682 30

Beslutsinstans
Kommunfullmäktige

Markupplåtelseavta! för anläggningar för elöverföring, Ellevio AB

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfull mäktige att:

. Godkänna upprättat markupplåtelseavtal med Ellevio AB för anläggningar för elöverföring inom
kommunens fastigheter

Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsenheten uppmärksammades i mars 2017 på att Kraftringen (tidigare Nynäs
energi) inte har ett avtal med Nynäshamns kommun avseende upplåtande av mark för el-ledningar och
tlll ledningar hörande anläggningar.

Senaste avtalet mellan paderna skrevs under år 2000. Avtalet sades upp av dåvarande Nynäs Energi år
2003 och slutade att gälla 2005-03-22 enligt bekräftelsemejl från kommunen. Anledningen till
uppsägningen anges inte i dokumentationen och är i dagsläget inte känd.

Sommaren 2017 övergick Kraftringen i Ellevios ägo. Ellevio har områdeskoncession för större delen av
Nynäshamns kommun.

Mark- och exploateringsenheten har i samråd med Ellevio tagit fram ett nytt markavtal för upplåtelse av
kommunens mark för att anlägga och bibehålla anläggningar för elöverföring (ledningar,
transformatorstationer etc.), samt rätt att disponera det utrymme som behövs för att utföra anläggnings-
och underhållsarbeten.
För upplåtelsen ska Ellevio till kommunen betala en ersättning om 0,575 krllängdmeter ledning i

kommunens mark. I dagsläget har Ellevio ca 319 100 meter ledning i kommunens mark vilket ger en årlig
ersättning om 183 483 kr. Antalet längdmeter, och därmed ersättningen, kan uppdateras vart 5:e år.

Placering av nya stationer och Ledningar ska godkännas av Kommunen genom samråd. Inför
markarbeten ska ledningsägaren ansöka om grävnings- och schakttillstånd i enlighet med kommunens
rutin, samt övriga tillstånd som krävs för arbetet.

I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring av markanvändningen ska
parterna samråda med varandra i syfte att undvika flyttning eller ändring av anläggningar. Kommunen
avgör dock i slutändan om anläqgningarna kan vara kvar eller måste flyttas. Blir det nödvändigt att flytta
eller ändra anläggningarna ska Kommunen ersätta Ellevio hela/delar av flyttkostnaderna i enlighet med
tabell på sidan 4 i avtalet.

Avtalet gällerfram till 31 januari 2028. Uppsägning kan ske senast 1 årföre avtalstidens utgång. Vid
utebliven uppsägning förlängs avtalet med 5 år i sänder. Kommunen har dock rätt att med omedelbar
verkan säga upp avtalet om Ellevio i väsentligt avseende, eller vid upprepade tillfällen, bryter mot sina
förpliktelser enligt avtalet.

Förvaltningens bedömning
Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att framtaget markupplåtelseavtal stämmer överens med
kommunens sätt att arbeta med upplåtelser och ledningar i kommunens mark.

Beslutsunderlag
Bilaga 1 - Markupplåtelseavtal

Skickas till
Akten
Ellevio AB
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sofia Hofstedt
Mark- och exploateringschefKommundirekör

't89 190



556037 -7326
Objokt€ts.eglsr€ingsdatum

1 938-11-07
Nuvarsnd6 fr rmss rcgistredresdatum

20L5-06-72

2Ol1-LL-L7 LO:20
Side

ts*m Bo[agsverket
85181 Sudshll
0771 610 61t)
Mhvbolisrc.ker.sc

REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

556031 -1 326

EIlevio AB

Box 242 01
104 5]. STOCKHOIM

stockholms Iän, Stockholm komun

c.a Botagsverket
85181 Smdsmll
0171 610 670
rnnv.bolnpvcrkct.sc

Ta emot din myndighetspost digitalt
Skaffa en drgltal brwlåda och Mina meddelanden

. 
så kan du läsa din mynd.igheLspost när som helsl

j och vu du iio iir. Läs mer på mimeddelandm.se

Vi har registrerat fötjande ärende

Otganisationsnumm e* 556037 -7 326
Fötetagsnamn: Ellevio AB

Bolagsverket har registrerät detta ärende
- f öreträdare,/f irmaLeckning

)

Ärendenummer
671036/2011

Registreringsdatum
2017 1t-1'l 1O:20

ERIKA ABRA}IAMSSON
ELTEVTO A3 GUBL)
BO)(24207
104 51 STOCKFIOLM

1 (4)

Org . numer:

Firma;

Adress:

Säte:

Registreringslän:
Anmärkning:

Detta är'ett publikt aktiebolag.

BILDAT DATUM

1 938-09-15

saloaNsti{r,r,NtNc Av AKTTEKApTTÄ!

Aktiekapital:
Lägst.......:
Höqst.......:

600.000 sEK
.5oo.ooo snx

2 .000.000 sEK

Antal akt-ier: 30
Lägst.......: 30
Höqst.......: 720

STYREI,SEIEDAI'{OT, ORDFöRANDE

510729-6658 Mel1stig, Sven Gustav Sören; Karlbeigsvägen 40 Lqh 1503,
113 27 STOCKHOTM

srYF.tLsELEDAl.rörER
710214-8553 Backnan, Pär Oskar, Bergsvägen 9r 181 31 LIDINGÖ
720621 Berg, Ralph Adrian, 19 Mount Ararat Road, Tw10 6PQ,

RICHMOND. STORBRITANNIEN OCLI NORDIRLAND

651123-1109 ElmsäLer Svärd. Catharina Sabine M Lr Hmarby 2,
151 96 ENHÖRNA

670L1l-3992 Henriksson, ,fens O1of, Målarhöjdsvägen 50, 129 40 HAGERSTEN

550421 Hood, Colin, Kinvaid House, Moneydie, PERTH, PH1 3Hz,
STORBRITANNIEN OCH NORDIRIAND

69052]- shaw, Nicola, Flat 7, 132-136 St John Street,
1ONDON EC1V 4.]T, STORBRITANN]EN OCH NORDIRLAND

721018-0365 Sundin, Pamela, sigtunavägen L6t 646 30 GNESTA

TYP : Arbetstagarrepxesentant
790628-0099 Wid6n, Eric Patrik, Furusu_ndsgatan 15, i 37 STOCKHO' I

TYP: ArbetstagarrepresenttrQ.l ) l ) 1S2

2 t4\
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det inte hindrar Ledningsägarens verksamhet i enlighet med giillande

elsäkerhetsföreskrifter eller riskerar att skada Ledningsägarens anläggningar.

Artalet omfattar inte anläggningar ftir vilka Ledningsägaren har ledningsrätt

eller servitut.

§ 2 Tillstånd och lov
Ledningsägaren ska fiilja det som anges i nätkoncessionen om samråd etcetera.

Placering av nya Stationer och Ledningar ska godkiinnas av Kommunen genom

samråd. Samrådet ska ske med Kommunstyrelsefiirvaltningen i Nynäshamns

kommun. Samrådet ska genomfiiras i god tid, minst 6 veckor, innan

anläggningsarbetet ska genomftiras.

Inftir markarbeten ska Ledningsägaren ansöka om grävnings- och

schakttillstand i enlighet med Kommunens rutin.

Akuta reparationsarbeten får utforas utan föregående tillstand. Om detta

inträffar ska Ledningsägaren göra en grävnings- och schaktanmiilan enligt

ovanstående stycke till Kommunen snarast'

Markarbeten och anläggningsåtgärder kan käva lov enligt PBL. Det ankommer

på Ledningsägaren att ansöka om erforderliga bygg- och marklov innan

anläg gningsåtgärderna vidtas.

Anviindning av offentlig plats ftir t.ex. upplag eller uppstiillning av bodar och

containers kräver tillstånd av polismyndigheten enligt 3 kap I § ordningslagen.

För anvåindningen uttas såirskild avgift enligt de grunder som beslutas av

kommunfullmiiktige.

Det ankommer på Ledningsägaren att i ftirekommande fall inhiimta erforderliga

myndighetstillstand.

§ 3 Samordning och samförläggning
Parterna ska tillvarata möjlighetema att samordna lednings- och markarbeten i
syfte att minimera kostnader och olägenheter.

Om möiligt kommer Kommunen att bereda möjlighet ftir Ledningsägaren att

planera och utviirdera samordning av gatu- och ledningsarbeten tillsammans med

övriga i Kommunen verksamma ledningsägaxe genom samordningsmöten.

Parterna ftirbinder sig att hiinvisa tredje man till att anvåinda den nationella

portalen ftir ledningsanvisning (www.ledningskollen.se) ftir att ta reda på

vilka ledningsägare som berörs av ett arbete och ftr att kontakta dessa.

§ 4 Inmätning och redovisning av ledningar

Ledningsägaren ftirbinder sig att redovisa sina ledningar i den nationella

portalen ftir ledningsanvisning (www.ledningskollen.se), eller till det

organ som är aktuellt vid tidpunkten ftir redovisningen.

MARKUPPLÅTELSEAVTAL
Detta avtal har denna dag träffats mellan:

Kommunen: NYnäshamns kommun
Ory. tr 212000-0233
149 81 NYnäshamn

Ledningsägaren: Ellevio AB
Org. rc 556017-7326
8ox24207
104 51 Stockholm

Bakgrund och förutsättningar
Ellevio (Ledningsägaren) äger ett stod antal nätstationer samt ledningar ftir
elekhisk ström, iåvål jordkablar som luftledningar, (nedan "Stationer och

Ledningar,,i kommunen). Ett flertal befintliga stationer och Ledningar står på

eller är nedlagda i mark som ägs av Kommunen'

syftet med detta al,tal iir att reglera parternas mellanhavanden med anledning

av Ledningsägarens Stationer och Ledningar på Kommunens mark' Genom

avtalet får Ledningsägaren rätt att bibehålla och ftimya befintliga anläggningar

samt rätt att anlägga nya Stationer och Ledningar och andra erforderliga

anläggningar på Kornmunens mark.

Detta avtal ersätter tidigare markupplåtelsealtal, tecknat mellan

Nynäshamns kommun och Nynäshamn Energi AB i mars år 2000'

Termer och beglepp som används i avtalet ska ha den innebörd som ftiljer av

branschpraxis och relevant lagstiftning'

§ 1 Avtalets tillämPningsområde
Detta avtal omfattar maxkupplåtelse for anläggningar fiir elöverftiring, i enlighet

med de villkor som följer av avtalet.

Upplåtelsen avser utrymme fttr bibehållande av befintliga anläggningar samt

urtägg*a" och bibehåtlande av nya Stationer och Ledningar fiir elöverföring.

Upplåtelsen avser även ianspråktagande av mark,som iir nödvåindigt för att

anlägga och bibehålla tillbehör till Stationer och Ledningar samt rätt att

dispänera det utrymme som behövs fiir att utftira anläggnings- och

underhållsarbeten.

Ledningsägarens rätt enligt detta ar,tal utgör inget hinder ftir Kommunen att

disponäa äarken eller utftira arbete i eller på marken, under fijrutsiittning att
&
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Ledningsägaren ska på begäran av Kommunen utan ersättning tillhandahålla
erforderlig information om sina ledningar och andra anläggningar som parten

innehar inom Kommunens mark. Därvid ska Ledningsägarens

sekretessbestämmelser iakttagas. Utlämning av underlag kan begränsas i
enlighet med bestänmelsel i säkerhetsskyddslagen.

§ 5 Ledningsvisning
Vid behov ska Ledningsägaren senast 5 arbetsdagar efter uppmaning
kostnads{ritt genomfdra ledningsvisning av de egna ledningarnas lägen.

Kabelvisningen ska i fiirsta hand ske genom att tillhandahålla digital
koordinatsatt ledningsinformation eller genom märkning på marken.

Kabelvisningen ska ha högst I meters säkerhetsmarginal åt vardera håll.

Vid behov ska Kommunen senast 5 arbetsdagar efter uppmaning
kostnadsfritt genomföra ledningsvisning av de egna ledningarnas lägen.

Ledningsvisningen ska i första hand ske genom att tillhandahålla digital
koordinatsatt ledningsinformation eller genom märkning på marken.

I(abelvisningen ska ha högst I meters säkerhetsmarginal åt vardera håll.

§ 6 Arbetets bedrivande
Ledningsägarens arbeten ska utföras skyndsamt och så att olägenheter för
Kommunen, andra anläggningsägare och allmänheten minimelas.

Ledningsägarens arbeten ska i övrigt ske i enlighet med Kommunens vid varje
tid gällande anvisningar och i enlighet med vad som töreskrivits i grävnings- och

schakttillståndet.

Låter Ledningsägaren utföra arbete på entreprenad är Ledningsägaren ansvarig

lor att entreprenören iakttar villkoren i detta avtal.

§ 7 Träd och vegetation
I de fatl Ledningsägaren behöver ta bort träd och buskar som är till hinder för
ledning/anläggning eller {:ar1ig ftir dess säkerhet ska samråd ske med

Kommunstyrelseftirvaltningen i Nynäshamns kommun.

Awerkade träd tillhör fastighetsägaren om inget annat överenskommes'

§ 8 Återställning
Ledningsägaren ska skyndsamt återställa arbetsområdet. Alla uppgrävda ytor

skall återställas i enlighet med Kommunens föreskrifter fcir grävnings- och
schakttillstånd.

Ledningsägaren svarar frir och bekostar avhjälpande av sprickor, sättningar och

andra brister enligt vad som beskivs i rutinerna för grävning i Kommunens

mark.

Om arbetena inte bedrivits i enlighet med första stycket äger Kommunen, efter

skriftlig uppmaning till Ledningsägaren, rätt att utföra återställningsarbeten

vilka i sin helhet ska bekostas av Ledningsägaren. rtN
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§ 9 Beslut om flyttning av befintlig anläggning
I god tid innan planläggning, planändring eller annan liknande ändring eller
utveckling eller omdaning av markanviindningen ska partema samråda med
varandra. Samrådet syftar b1.a. till att undvika flyttning eller ändring av
anläggningar. Kommunen avgör dock slutligen om Ledningsägarens
anläggningar kan ligga kvar eller inte, under förutsättning att
anläggningarna efter den ftjrändrade markanvändningen fortfarande
uppfu ller gällande elsäkerhetsföreskrifter.

§ 10 Fördelning av kostnader vid flyttning av befintlig anläggning
Blir det nödvändigt att flytta eller ändra Ledningsägarens anläggning, är

Ledningsägaren berättigad till ersättning för en procentuell del av den totala
flyttkostnaden som uppkommer till följd av att anläggningen behöver tas bort
och anläggas på en ny plats. Exempel på flyttkostnader som ska ersättas är
kostnader för entreprenader, schaktning, material, in- och urkoppling, interna
administrativa kostnader samt rimlig projekteringstid.

Den procentuella del av den totala flyttkostnaden som Kommunen ska ersätta

Ledningshavaren med framgår av följande fördelningstabell:

Åtder på anläeenine Procenttrell ersättning
0 l0 år l0O o/o

20 är 75%
30 år 50 o/o

40 år 25%
ar 0v,

§ ll Ersättning
Som ersättning för de rättigheter som Kommunen upplåter till Ledningsägaren
enligt detta avtal, ska Ledningsägaren till Kommunen utge en årlig ersättning per
antal längdrneter ledning som Ledningsägaren enligt sin interna dokumentation
har på Kommunens mark. För varje längdmeter ska Ledningsägaren erlägga
0,575 [« i ersättning till Kommunen per år.

Vi detta avtals tecknande har Ledningsägaren ca 3 1 9 1 00 meter iedningar inom
Kommunens mark. Parterna är överens om att denna ledningslängd ska anvåindas

som grund 1ör ersättningsberäkningen enligt ovan fram till dess en ny
avstämning avseende ledningarnas längd har genomftirts. Ny avstämning kan ske
efler att fem år har gått från den senaste avstämningen. Båda parler kan ta
initiativ till ny avståimning. Någon retroaktiv ersättning ska ej utgå efter ny
avstämning.

Ersättningen per längdmeter är anpassad till konsumentprisindex för december

manad ar 20 I 7" Ersättningen ska årligen per den 1 januari justeras med det
procenttal varmed indextalet ltiregående december rnätad har örändrats i
ftjrhållande till bastalet. Ersättningen kan aldrig sättas lägre än 0,575 lo per
meter-

Ersättningen beräknas per kalenderar och betalas årligen i efterskott inom 30
dagar efter fakturering. Fakturering ska ske under första kvartalet årligen.

)
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§ 12 Skadestånd

Parl ansvarar enbart för direkta skador som orsakas genom fiirsummelse av
honom, dennes anställda eller av anlitade uppdragstagale.

Uppkommer skada till ftiljd av Ledningsägarens arbeten, eller utav derure

anlitad entreprenör, skall Ledningsägaren snarast åtgärda eller ersätta skadan.

Skadan ska värderas snarast efter skadans uppkomst. Värderingen ska grundas
på vid tillftitlet gällande normer och ar.tal. Ledningsägaren är dock i inget fall
ersättningsskyldig för skada som orsakats av markens beskal'fenhet,
grundvattenfrirändringar, allmänhetens utnyttj ande av markområdet eller
liknande omständi gheter.

Uppkornmer skada till ftljd av Kommunens arbeten, eller utav denne anlitad
entreprenör, skall Kommunen snarast åtgärda eller ersätta skadan. Skadan ska
värderas snarast elter skadans uppkomst. Viirderingen ska grundas på vid
tillfället gällande norrner och avtal. Kommunen är dock i inget fall
ersättningsskyldig för skada som orsakats av rnarkens beskaff'enhet,
grundvattenftirändringar, allmänhetens utnlttjande av markområdet eller
liknande omständigheter.

§ 13 Marköverlåtelsc, ändrad mårkanvändning m,m.
Avser Kommunen att överlåta octr,/eller genom planändring åindra

användningen av ett markområde där Ledningsägaren har anläggningar
med stöd av detta avtal, ska I(ommunen samråda med Ledningsägaren i
syfte att undvika flyttning eller ändring av arläggningen. Kommunen avgör
dock slutligen om anläggningen kan ligga kvar eller inte, under
f'örutsättning att anläggningarna efter den forändrade markanvändningen
fortfarande uppfyller gällande elsäkerhetsföreskrifter.

Om anläggningen behöver flyttas eller ändras tillämpas §§ 9-10.

Kan anläggningen ligga kvar i oft)rändrat läge ska Kommunen i förhållande till
förvärvaren göra förbehåll ftir Ledningsägarens rätt enligt detta avtal. Kommunen
ska töre överlåtelsen medverka till att Ledningsägaren utan intrångsersättning
erhåller ledningsrätt, servitut eller Itir Ledningsägaren godtagbar nltjanderätt ftir
beflrtliga anläggningar i fastigheten. Dettakan exempelvis göras genom att
Kommunen kontaktar Ledningsägaren inftir ftirsäljningen så att ett servitut kan
tecknas iman eller i samband med marköverlåtelsen.

Om det finns risk för att en anläggning som ska ligga kvar utgör
fastighetstillbehör tilI Kommunens fastighet, ska Kommunen även medverka
till att det vid förrättning fattas beslut om frigörande av fastighetstillbehör enl.

I 2 a § ledningsrättslagen, avseende den del av anläggningen som berörs av en

överlåtelse.

§ 14 Avtalstid
Detta avtal gäller i l0 år räknat från och med den I februarl 2018. Uppsägning
av avtalet ska ske senast 1 år före avtalstidens utgang. Vid utebliven
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uppsägning förlängs avtalet med 5 år i sänder, med 1 års uppsägningstid och
på i övrigt ofiirändrade villkor.

Kommunen har rätt att med omedelbar verka säga upp detta avtal om
Ledningsägaren i väsentligt avseende, eller vid upprepade tillfiillen, bryter mot
sina ftirpliktelser enligt detta avtal om rättelse efler skriftlig anmodan inte sker
inom 20 arbetsdagar.

§ 15 Övrigt
Kommunen fir inte utan samråd med Ledningsägaren ändra markanviindning i
niirheten av Ledningsägarens anläggningar genom att exempelvis uppftira
byggnad, anlägga anläggning, plantera träd etc. så att Stationer och Ledningar
kan skadas eller kan komma att inte llingre uppfylla gällande
säkerhetsftireskrift er.

§ 16 Överlåtelse

Ledningsägaren Iär inte överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta
avtal utan Kommunens skiftliga medgivande. Kommunen får inte utan
synnerliga skäl vägra medgivande avseende överlåtelse till ftiretag som överlagit
nätkoncessionen ftir det område som omfattas av avtalet eller till ftiretag inom
den koncern eller ftiretagsgrupp av motsvarande slag som Ledningsägaren
tillhör.

§ 17 Tvist
Tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmåin domstol.

Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Nynäshamn 20 lb- 0\- ilE stockholm 2o

FöT NYNÄSHAMNS I(OiVIMUN

Mark- och exploateringschef
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Kf§ 50

Förslag om införande av politiska sekreterare i
Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsens förslag till kommunf ullmäktige
Kommunssrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns
kommun för mandatperiod 2OLB-2022 med start snarast möjligt efter
slutligt valresultat av kommunfullmäktigevalet 2018.

2. Anta modell 1, 2, 1b eller 2 b för fördelning av politiska sekreterare
mellan partier efter erhållna mandat i enligt redovisade förslag nedan.

3, Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller
bland andra fördelning mellan partier, lön och allmänna villkor enligt
bilaga i utredningsrapport.

Ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsen i april 2017 att
utreda om politiska sekreterare bör införas samt förutsättningar för ett införande
av politiska sekreterare i Nynäshamns kommun. Bakgrunden till det är en
överenskommelse om valteknisk samverkan mellan §ocialdemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpaftiet i Nynäshamns kommun
2016-2018 där det ingick att tillsätta en utredning om politiska sekreterare.

Utredningsarbetet har genomförts av en utredare på kansliavdelningen som haft
avstämningar med både styrgrupp som utgörs av kommunstyrelsens
arbetsutskott och referensgrupp som består av kommunfullmäktiges gruppledare.
Vid dessa avstämningar har utredningen fått synpunkter och försiag som har
pekat ut riktningen för utredningen. Det har vidare kommit in en skrivelse med
synpunkter via mejl från Sorundanet Nynäshamns kommunparti den 17
december 2017 (bilaga).
Utredningen redovisas i en rapport som utgör beslutsunderlag.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Införa politiska sekreterare för att bistå föftroendevalda i Nynäshamns
kommun för mandatperio d 20tB-2022 med start snarast möjligt efter
slutligt valresultat av kommunfullmäktigevalet 2018.

2. Anta modell 1, 2, lb eller 2 b för fördelning av politiska sekreterare
mellan partier efter erhållna mandat i enligt redovisade förslag nedan.

3. Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller
bland andra fördelning mellan partier, lön och allmänna villkor enligt
bilaga i utredningsrapport.

Nvnäsha m n s
kömmun

PROTOKOLT
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 201842-21

§ 3e/1 8 Dnr KS/201 7/01 89/1 04

Förslag till infönande av politiska sekreterare i
Nyr"läsharn ns kom n"n u n

Kom m unstyrelsens förslag till korn m unful lmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Införa politiska sel(eterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för mandatperiod
2O1B-2O22 med start snarast möjligt efter slutligt valresultat av kommunfullmäktigevalet 2018,

2. Anta modell 2 för fördelning av politiska sel(reterare mellan partier efter erhållna mandat i enligt
redovisade förslag nedan.

3. Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra fördelning
mellan pa(ier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrapport.

Ärendet
Ärendet redovisas i kommunstyrelseförvaltningens skrivelse 2018-01-29.
Kommunstyrelseförvaltningen uppdrogs av kommunstyrelsen iapril 2017 att utreda om politiska
sel«eterare bör införas samt förutsättningar för ett införände av politiska sekreterare i Nynäshamns
kommun. Bakgrunden till det är en överenskommelse om valtel<nisk samverkan mellan
Socialdemol(raterna, Liberalerna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet i Nynäshamns kommun 2016-
2018 där det ingick att tillsätta en utredning om politiska sekreterare.

Utredningsarbetet har genomföts av en utredare på kansliavdelningen som haft avstämningar med både
styrgrupp som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott och referensgrupp som består av
kommunfullmäktiges gruppledare. Vid dessa avstämningar har utredningen fått synpunkter och förslag
som har pekat ut riktningen för utredningen. Det har vidare kommit in en skrivelse med synpunkter via
mejl från Sorundanet Nynäshamns kommunparti den 17 december 2017 (bilaga).
Utredningen redovisas i en rapport som utgör beslutsunderlag.

Kommunstyrelseförvaltningens syn punkter
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att politiska sekreterare införs för att bistå förtroendevalda i

Nynäshamns l<ommun för mandatperiod 2018-2022 med stad snarast möjligt efter slutligt valresultat av
kommunfullmäktigevalet 2018. Förvaltningen föreslår att modell 1, 2, 1b eller 2 b gällande fördelning av
politiska sekreterare mellan partier efter erhållna mandat i enligt förslag ovan antas.
Vidare föreslås att förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra fördelning
bland partier, löner och allmänna villkor enligt förslag bilagd sist i utredningsrapporten (beslutsunderlag).

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Införa politiska sekreterare för att bistå förtroendevalda i Nynäshamns kommun för mandatperiod
2OIB'2O22 med start snarast möjligt efter slutligt valresultat av kommunfullmäktigevalet 2018.

2. Anta modell 1, 2, 1b eller 2 b för fördelning av politiska sekreterare mellan partier efter erhållna
mandat i enligt redovisade förslag nedan.

3' Godkänna förslag till bestämmelser om politiska sekreterare som gäller bland andra fördelning
mellan partier, lön och allmänna villkor enligt bilaga i utredningsrappot.
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