
NYKÖPINGS KOMMUN PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2019-12-17 
 ____________________________________________________________________________  

 Utdragsbestyrkande 

  
 

  
Plats och tid Stadshuset Sal B, tisdag 17 december 2019 kl 14:00-14:47 
  
  
Ledamöter och ersättare Beslutande 

Carl-Åke Andersson (S), ordf 
Kjell Johansson (C), 1:e vice ordf 
Tommy Jonsson (M), 2:e vice ordf 
Sören Viking (S) 
Elisabeth Sjödelius (S) 
Gunnar Åsell (MP) 
Fredrik Sjöberg (M) 
Stefan Landmark (KD) 
Patrik Ivarsson (L) 
Peter Engström (SD) 
Lars Nordquist (S) tj. ers 
 

Ersättare 
Lena Ödén (S) 
Kjell Strömlind (S) 
Kaj Nilsson (M) 
Lars-Göran Göransson (KD) 
Tomas Edenius (SD) 
 

  
  
Övriga deltagare Sofia Bergqvist planarkitekt SHB, Anna Selander Samhällsbyggnadschef, Maria 

Ljungblom plan- och naturchef SHB, Emelie Nylund renhållningschef TEK, Jonas 
Andersson sakkunnig KLK, Mats Lindberg VA-chef TEK, Sofia Buhrgard 
planarkitekt, Sophie Nordström livsmedelsinspektör SHB, Therese Lindgren 
planarkitekt, Kent Nyman chef Tekniska divisionen, Tommy Carlsson gatuchef 
TEK, Anna Hesselgren bygglovschef SHB, Ingela Börjesson miljö- och 
hälsoskyddsinspektör SHB, Per Berggren miljöchef SHB, Tobias Ossmark 
kulturmiljöstrateg SHB 

 
 
Underskrifter Sekreterare .............................................................. 

Johanna Sterner 

Paragrafer §§ 157-174 

    

    

 Ordförande .............................................................. 
Carl-Åke Andersson 

 

    

    

 Justerande ....................................................................... 

Tommy Jonsson 
 
______________________________________________________________________________________ 

ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 
 
Organ Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
    

Sammanträdesdatum 2019-12-17 Sista dag för överklagande            2020-01-20  

    
Anslag uppsatt den 2019-12-19 Datum för anslags nedtagande     2020-01-21 
    
Protokollet förvaras hos Samhällsbyggnad 
    
    
Underskrift ................................................................................... 

Johanna Sterner 
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MSN § 157 Dnr MSN19/123 
 

Beslut om samråd för detaljplan för del av BERGSHAMMAR 13:1, 

(Nya Svalsta etapp 2), Svalsta, Nyköpings kommun 

 

Läge: Norr om Norrlundsvägen (Nya Svalsta etapp 2) 

Sökanden: Kiladalenhus AB, Bergshammar Västergård, 611 95 Nyköping 

 

Kiladalenhus AB inkom med en planbeskedsansökan 10 juli 2017. Syftet  

är att detaljplanelägga området för bostäder, Nya Svalsta etapp 2. Den 28 

augusti 2018 fattade bygg- och tekniknämnden beslut om att planarbetet  

får inledas. Efter beslutet har samrådshandlingar arbetats fram.   

 

Området är tidigare inte planlagt utan används idag som delvis upplagsyta 

men är även skogsmark. Planområdet angränsar i söder till detaljplan P08-

12 vilken ger möjlighet för att bygga bostäder, villor, samt bevarande av  

ett naturområde i den norra delen. Största delen av fastigheterna är nu 

bebyggda med villor i 1–1½ våning, ljusa och rödfärgade träfasader med 

sadeltak med röda takpannor. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för nya bostäder i form 

av villatomter, radhus och flerbostadshus i högst två våningar. Planens 

huvuddrag är att planlägga för cirka 22 nya villatomter som är placerade  

runt en lokalgata och en allmän grönyta mitt i området. Planen medger  

även 20 radhus och flerfamiljshus om 2 våningar, cirka 10–12 lägenheter,  

i planens norra och östra delar. För villatomterna tillåts en total 

byggnadsarea 250 kvadratmeter. Komplementbyggnader tillåts vara högst 

50 kvadratmeter. En högsta nockhöjd för huvudbyggnaden om 7,5 meter 

tillåts, vilket medger två våningar.  

 

För hela planområdet gäller att tak ska utformas som sadeltak med röda 

takpannor eller vegetationstak och får varieras mellan 23 – 38 grader.  

En enhetlig takutformning bidrar till att området kommer kännas som en 

naturlig fortsättning på angränsande villaområde. Husen ska utformas med 

träfasad och målas i dämpade jordnära kulörer. Färgsättningen ska vara 

jordnära, dämpad och traditionell i sin framtoning för att smälta in i 

omgivningen. Detta bidrar till att husen ska upplevas naturliga i landskapet 

och inte sticka ut för väl.  

 

Planområdets norra och östra kvarter är flexibelt utformade för att även 

möjliggöra olika typer av radhus och flerfamiljshus i två plan.  
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MSN § 157 Dnr MSN19/123 

 

Utnyttjandegraden i dessa kvarter är 30 procent av fastighetsarean vid 

uppförande av radhus, parhus eller flerfamiljshus. Det mindre kvarteret i 

planområdets sydöstra del har en maximal tillåten nockhöjd på 8,5 meter  

för att möjliggöra för en byggnation av flerbostadshus i två våningar. 

 

En undersökning om behov av strategisk miljöbedömning, 

behovsbedömning, har upprättats och samråd har skett med Länsstyrelsen. 

Den samlade bedömningen är att en ändring av den gällande detaljplanen 

inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 

tillhörande MKB behöver därför inte upprättas. I undersökningen framkom  

att dagvattenhantering och riksintresse för kulturmiljö är två aspekter som 

behövde belysas närmare i planarbetet. Därför har en dagvattenutredning 

och en kulturmiljöanalys och konsekvensbeskrivning tagits fram inför 

samråd. Flera planbestämmelser i plankartan är utformade efter resultaten 

från utredningarna. Exempelvis område för dagvattendamm samt 

utformningsbestämmelser för bebyggelsen. 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning och behovsbedömning. 

Utredning om Kulturmiljöanalys och konsekvensbeskrivning samt 

Dagvattenhantering med funktionsbeskrivning. 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att förslaget inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan 

 

att förslag till detaljplan för del av BERGSHAMMAR 13:1 får skickas ut  

på samråd 

 
 
 

Beslut till:  
Akten 
Sökanden 
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MSN § 158 Dnr MSN19/63 
 

Beslut om antagande för detaljplan för SKÄLLKULLA 4:122, Sjösa, 

Nyköpings kommun 

 

Läge: Stenvägen, Sjösa  

Sökanden: X 

 

Förslag till detaljplan har varit utställt för granskning 20 september till  

4 oktober 2019. Handlingarna har funnits tillgängliga i stadshusets foajé  

samt på kommunens hemsida. Handlingarna har skickats till berörda 

myndigheter, kommunala remissinstanser, föreningar, organisationer och 

sakägare enligt särskild förteckning. Totalt har 8 skriftliga yttranden 

inkommit, varav 4 utan erinran. Yttrandena finns i sin helhet hos Samhälls-

byggnad och sammanställda och besvarade i granskningsutlåtandet. 

  

Inkomna synpunkter från närboende och hembygdsförening har framförallt 

handlat om att det upplevs som negativt att detaljplanen möjliggör för 

vårdboende genom markanvändningen vård (D) i plankartan. Hos de boende 

finns framförallt en oro för att detta öppnar upp för s k HVB-hem. Kommunen 

bedömer dock att markanvändningen vård är lämplig på denna plats som 

ligger centralt i Sjösa och integrerat i samhället. Markanvändningen vård 

möjliggör för allt från mindre vårdcentral, sjukgymnastikpraktik till olika typer 

av vårdboenden. Om det skulle bli aktuellt med vårdboende är det den 

sociala omsorgens bedömning vilken typ av boende som är lämpligt, den 

avvägningen görs inte i detaljplanen.  

 

Länsstyrelsen vidhåller att varsamhetsbestämmelserna bör preciseras, så  

att det framgår vilka karaktärsdrag och värden som är viktiga att bibehålla. 

Detta utgör dock ingen ingripandegrund från Länsstyrelsen utan är en övrig 

synpunkt. Kommunen bemöter synpunkten med att kommunens bedömning 

är att tillräcklig hänsyn tagits till byggnadens karaktär genom allmänna 

varsamhetsbestämmelser samt specifika bestämmelser som reglerar högsta 

nockhöjd och att nya byggnader ska uppföras med sadeltak.  

 

Plan- och naturenheten föreslår följande revideringar av planhandlingarna: 

• I planbeskrivningen läggs det till att planbestämmelser om nockhöjd och 

sadeltak syftar till att anpassa nya e v tillägg till befintlig bebyggelses 

karaktär.  

• Skrivningen angående ledningar och e v behov av ledningsrätt tydliggörs  

i planbeskrivningen. 
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MSN § 158 Dnr MSN19/63 
 

Beslutsunderlag 

Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, granskningsutlåtande 

 

 

Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna granskningsutlåtande daterad 2019-11-27 

 

att anta detaljplan för Skälkulla 4:122 

 

 

 

Beslut till:  

Akten 

Sökanden 
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MSN § 159 Dnr MSN19/80 
 

Beslut om samråd för del av HÖGBRUNN 1:5, Hemgårdens 

verksamhetsområde, Nyköping, Nyköpings kommun 

 

Läge: norra delen av Hemgårdens verksamhetsområde intill befintligt 

spårområde 

Sökanden: Strategienheten, Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun 

 

Strategienheten, Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun har för Trafikverkets 

räkning ansökt om ny detaljplan för att möjliggöra en utökning av järnvägs-

området norr om Hemgårdens industriområde. Den tillkommande marken  

för järnvägsändamål syftar till att säkerställa område där avvattning från 

spårområdet kan ske i form av en dagvattendamm.  

 

Detaljplanen syftar i det större perspektivet till att möjliggöra arbetet med 

järnvägsplan för Nyköpings resecentrum på sträckan förbi Hemgården vilket 

är en del i det underliggande arbetet för att förverkliga Ostlänken genom 

Nyköping. I gällande detaljplan är nu aktuell mark planlagd som verksam-

hetsmark. Nyköpings kommun är markägare och området berör inte någon 

av de nyligen avstyckade industritomterna. Själva spårdragningen förbi 

området har inte ändrats varför ansökan inte bedöms påverka befintliga  

och planerade verksamhetstomter negativt. 

 

Det har uppmärksammats att det finns konfliktpunkter utanför planområdet 

mellan Trafikverkets dagvattenledningar och befintliga ledningar för vatten. 

Under den fortsatta planprocessen kommer förslag på lösning att 

presenteras. Eventuellt kan det innebära en lägesjustering av befintliga 

ledningar och befintlig ledningssträckning inom planområdet kan beröras  

om lägesjustering krävs på en längre sträcka än enbart i aktuell konfliktpunkt.  

Planförslaget redovisar ett u-område för befintliga vattenledningar och u-

området är väl tilltaget för säkra upp att utrymme finns om lägesjustering 

krävs.  

 

Under planprocessen kommer även en rättelse att ske av den ledningsrätt 

för Nyköping/Oxelösunds vattenverksförbunds vattenledning som berör 

planområdet men som ligger fel i förhållande till ledningarnas faktiska läge. 

En rättelse behövs i registerkartan och grundkartan kommer att uppdateras 

med justerad och korrekt information om rättelsen hinner göras under den 

fortsatta planprocessen.  
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MSN § 159 Dnr MSN19/80 
 

Beslutsunderlag 

Undersökning om betydande miljöpåverkan, plankarta, planbeskrivning. 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att förslaget inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan 

 

att förslag till detaljplan för del av Högbrunn 1:5 får skickas ut på samråd 

 

 

Beslut till:  

Akten 

Sökanden 
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MSN § 160 Dnr MSN19/126 
 

Beslut om planbesked för kv. SKRÄDDAREN samt del av kv. 

GJUTAREN, Östra villastaden, Nyköpings tätort, Nyköpings kommun 

 

Läge: kv skräddaren mellan Geijsergatan och Strandbergsvägen 

Sökanden: Brf Skräddaren, Box 98, 611 23 Nyköping 

 

Brf Skräddaren har lämnat in begäran om planbesked med syfte att 

möjliggöra inredning av vind för befintliga flerbostadshus. Ändringen skulle 

inte innebära att några nya bostäder kan tillskapas utan endast utökad boyta 

för befintliga.  

Ändringen överensstämmer med Fördjupade översiktsplanen för Nyköpings 
tätort som pekar ut Östra villastaden som ett område där förtätning kan göras 
med hänsyn till kulturhistoriska värden. Bebyggelsen är utpekad som en del 
av Östra villastaden och därmed kulturhistoriskt värdefull. Vid ändring av 
plan kan planbestämmelser för skydd av bebyggelsens kulturvärden tillföras. 

 

Då planändringen innebär förhållandevis liten tillkommen byggrätt är det 

viktigt att i ett tidigt skede i planprocessen avgöra hur omfattande planarbetet 

kan komma att bli. Om det vid tidigt samråd med Länsstyrelsen framkommer 

att det krävs utredningar vars kostnad inte är proportionerligt till planens 

nytta bör planarbetet avbrytas.  

 

Beslutsunderlag 

Begäran om planbesked 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att detaljplanearbete för kv. Skräddaren och del av kv. Gjutaren får inledas, 

samt 

 

att detaljplanearbetet bekostas av sökanden 

 

 

Beslut till:  

Akten 

Sökanden 
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MSN § 161 Dnr MSN19/125 
 

Beslut om planbesked för del av ARNÖ 1:62, Arnö, Nyköpings kommun 

 

Läge: Område intill väg 511 och Ärila golfklubb 

Sökanden: Ärila golf AB, Ärilla Nyköpings GK, 611 92 Nyköping 

 

Ärila golf AB har inkommit med begäran om planbesked för del av ARNÖ 

1:62 med syfte att möjliggöra byggnation av 50 småhus. Vid byggande av  

så pass många nya bostäder är kommunen skyldig att anordna anslutning  

till kommunalt vatten- och avlopp. Den närmaste befintliga kommunala 

ledningen ligger vid industriområdet Arnö Västra, vid Flättnaleden,  

cirka 2,5 km bort.  

 

Plan- och naturenheten har samrått med Nyköpings vatten och den 

preliminära bedömningen, baserad på deras information om kapacitet, är att 

det inte skulle vara ekonomiskt genomförbart att dra en ledning så pass långt 

för endast 50 hushåll. Möjligen kan förutsättningarna se annorlunda ut i 

framtiden om industriområdet har utökats och anslutning till det kommunala 

VA-nätet därmed blir närmare.   

 

Utöver VA så finns det också problem med transporter. Busslinje 561 går 

längs med väg 511, med hållplatser cirka 400 meter från utkanten av 

området. Det finns ingen gång- eller cykelväg längs med vägen och 

trafiksituationen bedöms osäker för oskyddade trafikanter. Det är även 

osäkert om Trafikverket skulle tillåta anordning av utfart mot vägen. Det finns 

en utfart idag men dess utformning är olämplig på grund av höjdskillnader 

och skymd sikt.  

Beslutsunderlag 

Begäran om planbesked 

 

Tommy Jonsson (M), Stefan Landmark (KD), Patrik Ivarsson (L) och Fredrik 

Sjöberg (M) yrkar på återremiss av ärendet för en större genomgång av VA-

frågan. 

 

Planarkitekt Sofia Buhrgard besvarar fråga. 

 

Ordförande ställer efter nämndens godkännande proposition på avgörande 

idag enligt framskrivet förslag mot Tommy Jonsson (M) med fleras yrkande 

om återremiss och finner att nämnden beslutar att återremittera ärendet. 
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MSN § 161 Dnr MSN19/125 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att återremittera ärendet för att utreda VA-frågan ytterligare. 

 

 

Beslut till:  

Akten 

Sökanden 

Samhällsbyggnad 
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MSN § 162 Dnr 2014-396 
 

Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som  

inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning  

från fastigheten X  

 

Enligt Miljöenhetens bedömning kan utsläppen från fastigheten X, medföra 

risk för olägenhet för människors hälsa på grund av smittspridningsrisk och 

olägenhet för miljön på grund av näringsutsläpp. Detta eftersom ingen 

efterföljande rening efter slamavskiljning finns.  

 

Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som inte 

genomgått längre rening än slamavskiljning togs 2014-10-06. Förbudet 

började gälla 2016-11-01. Vid tillsynsbesök 2017-02-09 konstaterades att 

förbudet inte följs. Vitet dömdes ut 2017-08-24. Ett nytt beslut om förbud 

förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som inte genomgått längre 

rening än slamavskiljning togs 2017-10-16. Förbudet började gälla  

2018-05-31. Vid tillsynsbesök 2019-03-07 konstaterades att förbudet inte 

följs. Vitet dömdes ut 2019-09-26.  

 

Eftersom det inte inkommit något utförandeintyg med fotodokumentation för 

avloppsanläggning på fastigheten till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

utgår Miljöenheten från att anläggningen ännu inte har åtgärdats. Därför 

föreslås att ett nytt förbud om att släppa ut avloppsvatten som inte 

genomgått längre gående rening än slamavskiljning från X ska träda ikraft 

från och med 2020-06-01. Då tidigare förbud inte följts föreslås beslutet 

denna gång förenas med ett vite om 150 000 kronor som kan komma att 

dömas ut om förbudet överträds.  

 

Lagstöd  

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) ska balken tillämpas så att 

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett 

om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.  

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller alla 

som avser göra något som omfattas av miljöbalkens bestämmelser.  

 

I 3 § finns försiktighetsprincipen som innebär att alla som bedriver eller avser 

att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som krävs för 

att åtgärden inte ska medföra skada eller olägenhet för människors hälsa  

eller miljön.  
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MSN § 162  Dnr 2014-396 
 
Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas 
omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 
miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar 
eller andra inrättningar utföras.  

 

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om föreläggande eller förbud 

förenas med vite.  

 

I 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

anges att det krävs tillstånd för inrättande av avloppsanläggningar till vilka 

vattentoaletter ska anslutas. För övriga avloppsinrättningar fordras anmälan.  

 

Motivering  

Eftersom det fortfarande inte inkommit något utförandeintyg med 

fotodokumentation för avloppsanläggningen utgår Miljöenheten från att 

avloppsanläggningen ännu inte åtgärdats. Enligt Miljöenhetens bedömning 

kan utsläppen från fastigheten medföra risk för olägenhet för människor 

hälsa på grund av smittspridningsrisk och olägenhet för miljön på grund av 

näringsutsläpp.  

 

Därför föreslås att ett nytt förbud om att släppa ut avloppsvatten som inte 

genomgått längre gående rening än slamavskiljning från fastigheten X, ska 

träda ikraft från och med 2020-06-01.  

 

Då tidigare förbud inte har följts föreslås att förbudet denna gång förenas 

med ett vite om 150 000 kronor som kan dömas ut om det överträds.  

 

Inlägg i ärendet görs av Gunnar Åsell (MP) och Kjell Johansson (C) 

 

Miljöchef Per Berggren besvarar fråga. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att förbjuda X med personnummer X att släppa ut avloppsvatten som inte 

genomgått längre gående rening än slamavskiljning från befintlig 

avloppsanläggning på fastigheten X,  

 

att förbudet ska gälla från och med 2020-06-01,  
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MSN § 162  Dnr 2014-396 

 

att förena förbudet med vite om 150 000 kronor, som kan dömas ut om  

det överträds, samt  

 

att sända beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret.  

 

 

 

Beslut till:  

X (med mottagningsbevis)  

Akten 
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MSN § 163 Dnr 2016-591 
 
Förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som inte 
genomgått längre gående rening än slamavskiljning från fastigheten X 
 

Enligt Miljöenhetens bedömning kan utsläppen från fastigheten X medföra 

risk för olägenhet för människors hälsa på grund av smittspridningsrisk och 

olägenhet för miljön på grund av näringsutsläpp. Detta eftersom ingen 

efterföljande rening efter slamavskiljning finns.  

 

Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten som inte 

genomgått längre rening än slamavskiljning togs 2016-09-14. Förbudet 

började gälla 2018-10-01. Vid tillsynsbesök 2019-02-28 konstaterades  

att förbudet inte följs. Vitet dömdes ut 2019-07-09. Då ingen ansökan  

om tillstånd för avloppsanläggning eller anmälan om avloppsanläggning 

inkommit till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utgår Miljöenheten  

från att anläggningen ännu inte har åtgärdats.  

 

Därför föreslås att ett nytt förbud om att släppa ut avloppsvatten som inte 

genomgått längre gående rening än slamavskiljning från X ska träda ikraft 

från och med 2020-06-01. Då tidigare förbud inte följts föreslås beslutet 

denna gång förenas med ett vite om 100 000 kronor som kan komma att 

dömas ut om förbudet överträds.  

 

Lagstöd  

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) ska balken tillämpas så att 

människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter  

oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.  

 

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna. Dessa gäller alla 

som avser göra något som omfattas av miljöbalkens bestämmelser.  

 

I 3 § finns försiktighetsprincipen som innebär att alla som bedriver eller avser 

att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, 

iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som krävs för 

att åtgärden inte ska medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön.  

 

Enligt 9 kap. 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas 

omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller 

miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar 

eller andra inrättningar utföras.  
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MSN § 163 Dnr 2016-591 

 

Enligt 26 kap. 14 § miljöbalken får beslut om föreläggande eller förbud 

förenas med vite.  

 

I 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

anges att det krävs tillstånd för inrättande av avloppsanläggningar till vilka 

vattentoaletter ska anslutas. För övriga avloppsinrättningar fordras anmälan.  

 

Motivering  

Eftersom det fortfarande inte inkommit någon ansökan om tillstånd för ny 

avloppsanläggning eller anmälan om ändring av avloppsanläggning utgår 

Miljöenheten ifrån att avloppsanläggningen ännu inte åtgärdats. Enligt 

Miljöenhetens bedömning kan utsläppen från fastigheten medföra risk för 

olägenhet för människor hälsa på grund av smittspridningsrisk och olägenhet 

för miljön på grund av näringsutsläpp.  

 

Därför föreslås att ett nytt förbud om att släppa ut avloppsvatten som inte 

genomgått längre gående rening än slamavskiljning från fastigheten Strand 

1:19, Råbystrand 1, ska träda ikraft från och med 2020-06-01. Då tidigare 

förbud inte har följts föreslås att förbudet denna gång förenas med ett vite 

om 100 000 kronor som kan dömas ut om det överträds.  

 

Inlägg i ärendet görs av Kjell Johansson (C) och Carl-Åke Andersson (S). 

 

Miljöchef Per Berggren besvarar fråga. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att förbjuda X med personnummer X och X med personnummer X att släppa 

ut avloppsvatten som inte genomgått längre gående rening än 

slamavskiljning från befintlig avloppsanläggning på fastigheten X  

 

att förbudet ska gälla från och med 2020-06-01,  

 

att förena förbudet med vite om 50 000 kronor per fastighetsägare, som kan 

dömas ut om det överträds, samt  

 

att sända beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret.  
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MSN § 163 Dnr 2016-591 

 

Beslut till:  

X (med mottagningsbevis)  

X (med mottagningsbevis)  

Akten  
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MSN § 164 Dnr 2016-896 
 
Föreläggande om att ta bort och omhänderta båt vid X på fastigheten X 

 

Miljönämnden har efter klagomål förelagt X vid tre tillfällen, även med vite, att 

ta hand om och skrota en sjöoduglig fiskebåt. Vitena har dömts ut.  

 

Miljöenheten var senast på plats den 5 juni 2019 och konstaterade att båten 

fortfarande låg kvar - vattenfylld. Ombord fanns bl a ett proppskåp, 

elledningar, ett blybatteri, en tändkulemotor, plastflaskor, en brandsläckare. 

På utsidan av skrovet fanns rester av en kopparplåt. Miljö- och samhälls-

byggnadsnämnden bedömer att båten är att betrakta som nedskräpning.  

Ju längre tiden går desto större är risken att båten faller sönder och blir 

svårare att ta omhand. Det finns också miljöfarliga ämnen  

t ex koppar, bly och svavelsyra på båten, som riskerar att sprida sig till 

omgivande miljö. En nedskräpad plats riskerar också att dra till sig mer 

skräp. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer därför att ett nytt 

föreläggande bör riktas mot båtägaren med stöd av 15 kap. 26 §, 2 kap. 3 § 

samt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken om att ta bort och skrota båten enligt 

miljöbalkens avfallsregler senast den 1 juni 2020. Ett högt vite bör kopplas  

till föreläggandet, eftersom de tidigare vitesföreläggandena inte följts. 

 

Lagstöd 

Enligt 15 kap. 26 § miljöbalken får ingen skräpa ned utomhus på en plats 

som allmänheten har tillträde till eller insyn till. 

 

Miljöbalkens andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler som alla ska 

följa. Enligt tredje paragrafen ska den som bedriver en verksamhet eller 

vidtar en åtgärd utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta 

de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 

det uppstår skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

 

Tillsynsmyndigheten kan enligt 26 kap. 9 § meddela föreläggande eller 

förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken ska efterlevas.  

Enligt 14 § samma kapitel får förelägganden eller förbud förenas med vite. 
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MSN § 164 Dnr 2016-896 

 

Motivering 

Vad Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden erfar är båten under nuvarande 

förutsättningar obrukbar. Båten är att betrakta som nedskräpning. Ju längre 

tiden går desto större är risken att båten faller sönder och blir svårare att ta 

omhand. Det finns också miljöfarliga ämnen t ex koppar, bly och svavelsyra 

på båten, som riskerar att sprida sig till omgivande miljö. En nedskräpad 

plats riskerar också att dra till sig mer skräp. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att båten ska tas bort 

och skrotas enligt miljöbalkens avfallsregler. Ett högt vite bör kopplas till 

föreläggandet, eftersom de tidigare vitesföreläggandena inte följts. 

 

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S). 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att förelägga X, pers.nr X att ta bort och skrota båten på fastigheten X, (se 

bilagd karta), senast den 1 juni 2020. Avfallet efter båten  

ska tas omhand enligt miljöbalkens bestämmelser om avfallshantering, 

 

att förena föreläggandet med vite om 300 000 kr om beslutet inte verkställs 

inom utsatt tid. 

 

 

Beslut till: 

X (inkl. bilagor) med delgivningsman 

Akten 
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MSN § 165 Dnr 2019-2751 
 
Ansökan om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i Nyköpings 
kommun  
 

Nyköpings kommun ansöker hos Länsstyrelsen i Södermanlands län om 

skyddsjakt efter vitkindad gås om högst fem (5) individer under år 2020 i 

områdena kring Stadsfjärden, Spelhagsområdet – från sjömacken till 

Segelsällskapets båtuppläggningsplats, hamnen till Brandholmen och  

inom hamnområdet, området kring reningsverket samt inom 

Rosvallaområdet. 

 

Lagstöd 

De så kallade naturvårdsdirektiven, art- & habitatdirektivet och fågel-

direktivet, anger ramarna för EU:s naturvårdspolitik och är EU:s bidrag  

till att säkerställa att den biologiska mångfalden inom EU bevaras. 

 

Art- och habitatdirektivet anger vilka arter och naturtyper som ska skyddas 

inom EU. Det anger också hur vi ska skydda dem. Vi måste även bevaka 

och följa upp hur arter och natur mår i vårt land. Det är bland annat därför  

vi genomför rovdjursinventeringar. Det är medlemsländerna inom EU som 

gemensamt har bestämt vilka djur och naturtyper som ska skyddas.  

I direktivets bilagor upptas över 1 000 arter och 231 naturtyper. 

 

Fågeldirektivet innehåller regler till skydd för samtliga naturligt 

förekommande och vilt levande fågelarter inom EU. Enligt fågeldirektivet ska 

medlemsländerna vidta åtgärder som är nödvändiga för att fågel-

populationerna ska kunna hållas på en nivå som uppfyller ekologiska, 

vetenskapliga och kulturella krav och samtidigt tar hänsyn till ekonomiska 

krav och till rekreationsbehov. Fågeldirektivet har fem bilagor. 

 

Naturvårdsdirektiven har införlivats i bland annat jaktlagstiftningen och 

artskyddsförordningen och är de regelverk vi använder vi oss av i Sverige 

när vi hanterar frågor om vilt. 

 

I Jaktlagen anges att vilda däggdjur och fåglar är fredade. Fredningen gäller 

även ägg och bon. Enligt jaktlagen ska var och en visa viltet hänsyn och det 

får inte ofredas eller förföljas annat än vid jakt. Viltet får endast jagas, det vill 

säga fångas eller dödas, om det följer direkt av jaktlagstiftningen eller beslut 

som har fattats med stöd av den. Om och när man får jaga regleras i 

jaktförordningen. Jaktförordningen anger vilka arter som får jagas, jakttider 

för genomförandet av jakten, samt reglerar hur jakten får genomföras. 
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MSN § 165 Dnr 2019-2751 

 

Artskyddsförordningen innehåller bland annat bestämmelser om skydd för  

de arter som omfattas av art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet.  

De arter som har det högsta skyddet enligt direktiven har en särställning,  

de är fridlysta, och finns listade i artskyddsförordningens bilaga 1. 

Fridlysningen innebär att de har ett särskilt skydd när de inte jagas. 

 

Beviljandet av skyddsjakt är ett undantag från de allmänna bestämmelserna 

om att alla vilda däggdjur och fåglar är fredade. Skyddsjakt kan till exempel 

beviljas för att förhindra allvarlig skada. 

 

Inlägg i ärendet görs av Stefan Landmark (KD), Carl-Åke Andersson (S) och 

Peter Engström (SD). 

 

Gatuchef Tommy Carlsson och miljöchef Per Berggren besvarar fråga. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att ansöka om dispens för skyddsjakt på vitkindad gås i enlighet med bifogad 

ansökan. 

 

 

Beslut till 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 

Tekniska divisionen  

Akten 
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MSN § 166 Dnr 2019-2979 
 
Ändrad riskklass och årlig avgift för livsmedelskontroll för Nyköpings 
lasarett, Restaurang Hållet och centralkök, fastigheten Hållsta 3 

 

Centralköket i Nyköpings lasarett håller på att renoveras. Under en period 

har centralköket varit ett mottagningskök men ska i början av år 2020 övergå 

till att vara ett tillagningskök. Riskklassningen behöver därför justeras. Det 

finns två verksamheter i samma registrering, centralköket och restaurang 

Hållet. Respektive verksamhets riskklass har beräknats och slås samman för 

att riskbaserad kontroll ska kunna utföras i båda verksamheterna. Efter 

beräkning blir den totala kontrolltiden 19 timmar per år för verksamheten.  

 

Lagstöd  

När Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bestämmer er kontrolltid följer vi 

Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och beräkning av kontrolltid. 

Läs mer om hur modellen fungerar på Livsmedelsverkets hemsida 

www.slv.se.  

 

Nämnden fattar beslutet med stöd av förordningen (2006:1166) om avgift för 

livsmedelskontroll och 10–14 §§ i Taxa för Nyköpings kommuns offentliga 

kontroll av livsmedel, antagen av kommunfullmäktige 2017-03-14.  

 

Motivering  

I och med att verksamheten återigen blir ett tillagningskök ändras risken för 

verksamheten. Riskklassningen behöver därför uppdateras. Eftersom det i 

registreringen förekommer två verksamheter, centralköket och restaurang 

Hållet, som riktar in sig till olika typer av konsumentgrupper bedömer vi att 

tillägg för de timmar som skulle motsvara kontrolltiden för restaurangen kan 

läggas till i den gemensamma kontrolltiden för båda verksamheterna.  

Informationstillägget för centralköket motsvarar 6 timmars kontrolltid  

enligt modellen för riskklassning.  

 

I särskilda fall får kontrolltiden justeras. 6 timmar informationstillägg gäller  

för alla typer av verksamheter med 3-10 årsarbetskrafter. Vi gör dock 

bedömningen att eftersom verksamheten gör egen märkning i begränsad 

omfattning och säljer produkterna bara i butiken på lasarettet så bedöms  

2 timmar vara tillräcklig tid för att göra en riskbaserad kontroll.  

 

Avgift  

Den avgift som ska betala fås fram genom att multiplicera antalet 
kontrolltimmar med gällande taxa. För närvarande är taxan 1 300 kronor per  
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MSN § 166 Dnr 2019-2979 

 

timme. Det ska betalas en hel avgift för varje påbörjat år. Avgiftsskyldigheten 

upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som det inkommit 

ett skriftligt meddelande till nämnden att verksamheten upphört.  

 

En faktura på avgiften skickas ut i början av varje kalenderår.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

 

att fastställa kontrolltiden för Nyköpings Lasarett, Rest Hållet och centralkök, 

Region Sörmland, till 19 timmars årlig kontrolltid  

 

att beslutet ersätter tidigare beslut om riskklass och årlig avgift för 

livsmedelskontroll för anläggningen  

 

att riskklassningen ska gälla från och med år 2020  

 

 

Beslut till:  

Region Sörmland, 611 85 Nyköping (diarium.FVS@regionsormland.se)  
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MSN § 167 Dnr MSN19/110 
 

Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun 

 

Taxan gäller avgifter för Nyköpings kommuns kostnader för offentlig kontroll 

och annan offentlig verksamhet enligt EU:s bestämmelser inom livsmedels- 

och foderområdena, livsmedelslagen (2006:804), lagen om foder och 

animaliska biprodukter (2006:805) samt de författningar, inklusive förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 

jordbruksprodukter, som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

 

En ny kontrollförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (eu) 

2017/625) börjar gälla från och med 14 december 2019 och taxan behöver 

därför justeras så att den anpassas till den nya förordningen.  

 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Jonas Andersson.  

 

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S) och Stefan Landmark (KD). 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige 

 

att anta Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt 

livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun enligt bilaga till 

tjänsteskrivelsen 2019-11-04, samt  

 

att taxa börjar gälla från att beslutet har vunnit laga kraft 

 
 
 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Kommunstyrelsen 
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MSN § 168 Dnr MSN19/128 

 

Reviderad taxa för markupplåtelse i Nyköpings kommun 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har gett Tekniska divisionen, 

Gata/Park/hamn i uppdrag att ta fram ett förslag till ny taxa för 

markupplåtelse i Nyköpings kommun.  

 

Den nu gällande taxan antogs av kommunfullmäktige 2015 och har sedan 

dess varit oförändrad. Detta innebär att det finns ett behov att anpassa taxan 

till dagens kostnadsläge. Det har också funnits ett behov av att tydliggöra 

taxan och på ett lättöverskådligt sätt informera om vad som gäller vid 

ianspråktagande av offentlig platsmark och de skyldigheter som medföljer. 

 

I taxeförslaget finns även tillgodosedda förändringar som önskats av 

verksamhetsutövare och enskilda medborgare. En utökad säsong för 

uteserveringar och en differentierad taxa beroende på serveringsutbud. 

 

Taxeförslaget reglerar inte upplåtelse i samband med torghandel på 

ordinarie torgdagar. Torghandeln regleras i särskilt styrdokument. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige  

 

att anta ”Taxa för markupplåtelse i Nyköpings kommun”, bilaga till 

tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-21  

 

att den nya taxan börjar gälla från och med 2020-03-01 

 

 

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Tekniska divisionen  
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MSN § 169 Dnr MSN19/129 
 
Villkor och taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida 
underhåll i Nyköpings kommun  

 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för 

säkerheten inom allmän platsmark i Nyköpings tätort. Villkoren syftar till att i 

samband med grävarbeten, förebygga risken för olyckor och skador inom 

detta område.  

 

För att klara detta är det nödvändigt att det finns anvisningar hur grävarbetet 

bör skötas för att minimera framkomlighetsproblem, sättningar, skador på 

växtlighet, miljöproblem mm. samt att berörda parter får information om 

planerade och pågående arbeten. Störningar, skador och problem som kan 

uppkomma för trafikanter och fasta anläggningar ska minimeras bl.a. genom 

samordning och god planering. 

 

De flesta grävningsarbeten innebär någon form av störning med avseende 

på trafiksäkerhet och framkomlighet. Dåligt utförda återställningsarbeten kan 

orsaka ökad kostnad för det framtida underhållet och vara ett trafikhinder 

med risk för skada på människor och fordon. Även grävningar som utförs på 

ett riktigt sätt medför att den planerade livslängden på anläggningen 

förkortas, och därmed ökar kostnaden för det framtida underhållet.  

 

I ett flertal kommuner är arbetet med grävtillstånd, trafikanordningsplaner och 

framtida underhåll avgiftsbelagt. I Nyköpings kommun finns det idag endast 

en taxa för framtida underhåll. Avgiftsnivåerna har beräknats med 

utgångspunkt från arbetstidsåtgång, tätare underhåll och minskad livslängd 

på anläggningen. 

 

Inlägg i ärendet görs av Carl-Åke Andersson (S), Tommy Jonsson (M) och 

Lars Nordquist (S).  

 

Gatuchef Tommy Carlsson besvarar fråga.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att ”Villkor för arbete inom offentlig plats i Nyköpings kommun” antagen av 

bygg- och tekniknämnden 2012-10-23 upphör att gälla 

 

att anta ”Villkor för arbete inom offentlig plats i Nyköpings kommun” bilaga  

till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-21, samt 
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MSN § 169 Dnr MSN19/129 

 

att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta 

”Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll i 

Nyköpings kommun”, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 2019-11-21 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att den nya taxan börjar gälla från och med 

2020-03-01 

 
 

Beslut till: 

Ekonomiavdelningen 

Kommunstyrelsen 

Tekniska divisionen 
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MSN § 170 Dnr MSN19/7 
 

Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

 

En ny kontrollförordning (Europaparlamentets och rådets förordning (eu) 

2017/625 börjar gälla från och med 14 december 2019. I och med detta så 

blir delar av nuvarande delegationsordning inaktuell och behöver justeras  

för att anpassas till den nya kontrollförordningen. I samband med detta har 

en översyn skett på övriga delegeringar och smärre justeringar och 

anpassningar har gjorts. 

 

På förslag av ordförande godkänner nämnden en ändring av att-sats två i 

form av att datum för när delegationsordningen börjar gälla ifrån justeras till 

2019-12-17. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till ny delegationsordning för Miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden  

 

att ny delegationsordning gäller från och med 2019-12-17. 

 

 

Beslut till: 

Samhällsbyggnad 

Tekniska divisionen 

Webbredaktör 
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MSN § 171 Dnr MSN19/127 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beställning av verksamhet 

2020 av Samhällsbyggnad och Tekniska divisionen 

 

Samhällsbyggnad 

Beställningen har tagits fram i samverkan mellan Beställarkontoret, 

Samhällsbyggnad och nämndens styrgrupp. Beställningen omfattar 

verksamheterna Bygglov, Energirådgivning, Plan, Naturvård, 

Miljöövervakning, Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive 

animaliska biprodukter samt ett gemensamt serviceuppdrag.  

 

Tekniska divisionen Gata, Park och Hamn 

Beställningen har tagits fram i samverkan mellan Beställarkontoret,  

Tekniska divisionen och nämndens styrgrupp. Beställningen omfattar  

skötsel och underhåll av kommunens gatu-, park- och hamnanläggningar 

samt ett serviceuppdrag. 

 

Tekniska divisionen Vatten och Avlopp 

Beställningen har tagits fram i samverkan mellan Beställarkontoret, Tekniska 

divisionen och nämndens styrgrupp. Beställningen omfattar produktion och 

distribution av dricksvatten, avledning av dag- och spillvatten, rening av dag- 

och spillvatten samt serviceuppdrag. 

 

Tekniska divisionen Renhållning 

Beställningen har tagits fram i samverkan mellan Beställarkontoret, Tekniska 

divisionen och nämndens styrgrupp. Beställningen omfattar insamling av 

avfall, drift av återvinningscentraler, Björshults avfallsanläggning samt ett 

serviceuppdrag. 

 

Ärendet föredras av sakkunnig tjänsteperson Jonas Andersson som även 

redogör för redaktionella ändringar i beställningarna. 

 

Plan- och naturchef Maria Ljungblom och renhållningschef Emelie Nylund 

besvarar fråga. 

 

Tommy Jonsson (M), Stefan Landmark (KD), Patrik Ivarsson (L) och Fredrik 

Sjöberg (M) yrkar på tillägg av att-sats enligt följande: 

Att verksamheterna tillsammans (ej avgiftskollektiv) låter genomföra 

besparingsprogram, utan att påverka beställningar ovan, med början 2020 

för att totalt för nämnden spara 1,7 miljoner kronor utslaget över 

treårsperioden 2020-2022. 
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MSN § 171 Dnr MSN19/127 

 

Ordförande föreslår en propositionsordning där nämnden först behandlar det 

framskrivna förslaget för att sedan ta ställning till om Tommy Jonsson (M) 

med fleras säryrkande ska tillstyrkas eller avslås. Nämnden godkänner 

propositionsordningen. 

 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt det framskrivna förslaget och 

ställer därefter proposition på om Tommy Jonsson (M) med fleras yrkande 

om tillägg av attsats ska tillstyrkas eller avslås och finner att nämnden 

beslutar att det avslås. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att godkänna beställningen med Samhällsbyggnad för år 2020 avseende 

verksamheterna Bygglov, Energirådgivning, Plan, Naturvård, 

Miljöövervakning, Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll inklusive 

animaliska biprodukter samt Serviceuppdrag, bilaga till tjänsteskrivelsen 

daterad 2019-12-13, samt 

 

att godkänna beställningen med Tekniska divisionen för år 2020 avseende 

Gata, Park och Hamn samt Serviceuppdrag, bilaga till tjänsteskrivelsen 

daterad 2019-12-13, samt 

 

att godkänna beställningen med Tekniska divisionen för år 2020 avseende 

Vatten och Avlopp samt Serviceuppdrag, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad 

2019-12-13, samt 

 

att godkänna beställningen med Tekniska divisionen för år 2020 avseende 

Renhållning samt Serviceuppdrag, bilaga till tjänsteskrivelsen daterad  

2019-12-13 

 

Tommy Jonsson (M), Stefan Landmark (KD), Patrik Ivarsson (L) och Fredrik 

Sjöberg (M) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande 

om tillägg av attsats. 

 

Bilaga § 171: Skriftlig reservation 

 

Beslut till: 

Tekniska divisionen 

Samhällsbyggnad 

Webbredaktör 
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MSN § 172 Dnr MSN19/1 
 
 
Anmälningsärenden 
 
Nr Från Innehåll Dnr 
    
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 
 
 
 
9 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 

Lantmäteriet 
 
 
 
Lantmäteriet 
 
 
 
 
 
Lantmäteriet 
 
 
 
 
Nacka Tingsrätt 
 
 
 
Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 
 
Namnberedning 
 
 
Lantmäteriet 
 
 
 
Medborgare 
 
 
 
Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 
 
Lantmäteriet 
 
 
 
 
 

Underrättelse om avslutad 
förrättning. Fastighetsreglering, 
Husby- Vallby 1:3 och 1:22 
 
Underrättelse om avslutad 
förrättning. Anläggningsåtgärd, 
Bergshammar 13:9 m.fl. samt 
fastighetsreglering för upphävande 
av servitut. 
 
Underrättelse om avslutad 
förrättning. Ledningsförrättning, 
vatteneledning, Nyköping 
Ladugården 1. 
 
Slutligt beslut. Mark- och 
miljödomstolen avvisar 
överklagande från klagande. 
 
Beslut om att avslå överklagande 
om bygglov, Ana11, Nyköpings 
kommun. 
 
Minnesanteckningar från 
namnberedningen, 2019-10-30. 
 
Godkännande av förättning. 
Sammanläggning av Stavsjö 2:46 
och Stavsjö 2:49. 
 
Överklagande. 
Åtgärdsföreläggande. Tillsyn 
ovårdad tomt X 
 
Beslut om att avvisa överklagande 
om bygglov för uppförande av LSS-
boende; Anderbäck 1:50 
 
Underrättelse om avslutad 
förrättning. Fastighetsreglering 
Vattumannen 9 och 21. 
 
 
 

D18783 
 
 
 
D16121 
 
 
 
 
 
D18781 
 
 
 
 
SHB19/40:91 
 
 
 
BTN 2018–
964 
 
 
SHB19/44:10 
 
 
D19162 
 
 
 
2019–1060 
 
 
 
B 2019–757 
 
 
 
D18735 
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11 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 
 
 
 
17 
 
 
18 

 
 
Lantmäteriet 
 
 
 
Lantmäteriet 
 
 
 
Citronpepparn 2 
 
 
Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 
 
 
 
Länsstyrelsen 
Södermanlands 
län 
 
Svea hovrätt 
Mark- och miljö-
överdomstolen 
 
 
Medborgare 
 
 
xx 

 
 
Underrättelse om avslutad. 
förrättning. Avstyckning Stenbro 
1:8. 
 
Underrättelse om avslutad. 
Förrättning. Avstyckning från Arnö 
1:75 och anslutning anl 42a § AL. 
 
Överklagande till Länsstyrelsen 
Södermanlands län. 
 
Beslut om att avslå överklagandet. 
Beslut taget enligt miljöbalken 
gällande provtagning av 
avloppsanläggning Väderbrunn 
1:16. 
 
Beslut om att avslå överklagandet. 
Årlig avgift för livsmedelskontroll, 
Shadi Makdesi EF. 
 
Beslut om att inte ge 
prövningstillstånd. 
Miljösanktionsavgift för enskilt 
avlopp X. 
 
Överklagan. Avgift 
avloppsanläggning. 
 
Överklagan. (Sekretess) 

 
 
D19137 
 
 
 
D19199 
 
 
 
BTN 2018–
870 
 
2013–2539 
 
 
 
 
 
2019–1551 
 
 
 
2019–922 
 
 
 
 
2019–683 
 
 
2019–17 
 
 

  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga rubricerade anmälningsärenden till handlingarna. 
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MSN § 173 Dnr MSN19/4 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Med stöd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning  
2019-06-18 § 87 har beslut fattats enligt förteckning 
 
Bygg 
Under tiden 2019-11-01 till 2019-11-26.     
Innefattande DA 1562–1701 samt 1487,1539, 1559. 
Utgår DA 1581 och 1651. 
Nästa MSN: 1601,1627, 1664, 1665 och1681. 
A – Administrativt ärende 
Administ – Administrativt ärende 
ANM – Anmälan PBL 2011 
Anmälan BTN PBL 2011 
Ansökan BTN PBL 2011 
C – Anmälansärende 
L - Lovärende 
LOV – Bygglov PBL 2011 

• Avskrivning 

• Avvisning 

• Slutbesked 

• Startbesked 
Tillsyn – Tillsyn 
 
Miljö- och livsmedel 
Under tiden 2019-10-26 till 2019-11-15. 
Innefattande DB 2019–2020 till och med 2019–2114. 
Utgår: DB  2019–2054 
 
Adressättning/Namnsättning 
Beslut som avgjorts på delegation av GIS-ingenjör och Mätningsingenjör, 
Samhällsbyggnad, under tiden 2019-11-01 till 2019-11-27.  
 
Teknik 
Beslut som avgjorts på delegation av väg- och trafikingenjör, Tekniska 
divisionen, Gatuenheten under tiden  
Trafiknämndsärenden: november 2019-10-22 till 2019-11-18.  
Ärende 3.1.6, 50/19/517 till 54/19/517, 55/19/511 till 57/19/511. 
Flytt av fordon:  TE19/1185, TE19/1173 samt TE19/1214. 
 
Räddningstjänsten 
Beslut som avgjorts på delegation av brandingenjör, Sörmlandskustens 
räddningstjänst, under tiden 2019-06-18 till 2019-09-12.  
Tillstånd brandfarlig vara: 219–000248, 2019–000302, 2019–000305,  
2019–000311, 2019–000325, 2019–00331. 
Tillstånd explosiv vara: 2019–000265, 2019–00325. 
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MSN § 173 Dnr MSN19/4 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

 

att lägga rubricerade delegationsärenden till handlingarna. 

 

 

Bilaga MSN § 173: Delegationslistor 
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MSN § 174 
 
Övrigt 
 
Ordförande önskar tjänstemän samt nämndens ledamöter och ersättare en 
god jul och tackar för arbetet under 2019. 
 
Andre vice ordförande Tommy Jonsson (M) tackar och önskar ordförande 
detsamma. 
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