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MSN § 22 Sammanträdets öppnande 

Diarienummer: B 2021-000807 

På ordförandes förslag godkänner nämnden att beslutsärende 5 på 
dagordningen ”Tillsyn av eventuell olovlig åtgärd, inredning av ytterligare 
bostad i flerbostadshus, VITSTUGAN 1:25” lyfts bort från dagordningen, 
samt att Informationsärende 1 och 2 byter plats. 
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MSN §23 Informationsärenden 

Diarienummer: MSN22/3 

1 Ny översiktsplan  Per Skyllberg 
översiktsplanerare 

2 Tillsyn och avgifter enligt 
industriutsläppsdirektivet 

Per Berggren miljöchef  
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MSN § 24 Samråd för detaljplan för del av Arnö 1:3  

Diarienummer: MSN21/61 

Sökande: Gata/Park/Hamn, Tekniska divisionen 
 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av en cirkulationsplats 
samt utveckla busshållplatserna med bussficka och väderskydd i korsningen 
mellan Arnöleden och Flättnaleden. Nya gång- och cykelvägar inklusive 
passager ska ansluta till omgivande gång- och cykelnät för att skapa 
sammanhängande stråk och vara trafiksäkra. 

Åtgärden är en del av strategisk planering för att stärka in- och utfarter till 
Nyköpings tätort samt förbättra trafikflöden genom tätorten. Detta är särskilt 
viktigt under tiden resecentrum byggs. Kommunstyrelsen beslutade 2021-
02-08 om att ansöka om statlig medfinansiering för projektet och har 
beviljats medel. Genomförandet behöver ske under 2022. 

Aktuellt planområde ligger i norra delen av Arnö. Planområdet innefattar 
flera fastigheter, bland annat del av Arnö 1:3, del av Produkten 1 samt del av 
Artikeln 14. Planområdet är cirka 11 000 kvm stort. Planområdet består idag 
av en vägkorsning, som avses att byggas om till en cirkulationsplats.  

För området finns två befintliga detaljplaner, P82-16 och P76-17. För båda 
har genomförandetiden gått ut. Delar av ombyggnationen berör områden 
som inte stämmer överens i markanvändningen, bland annat 
busshållplatsens storlek samt cirkulationsplatsens utbredning på 
gatumarken. Därför tas en ny detaljplan fram för området. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Nej 

Beslutsunderlag 
Plankarta, plan- och genomförandebeskrivning, undersökning om 
betydande miljöpåverkan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att förslaget inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan, 
samt 

2) att detaljplan för del av Arnö 1:3 får skickas ut på samråd 

Beslutet skickas till: 
Sökanden 
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MSN § 25 Samråd för planprogram för Jagbacken, 
Bergshammar 

Diarienummer: MSN20/12 

Sökande: DNHT förvaltning 
 

Syftet med planprogrammet är att ta fram en övergripande struktur för hur 
Jagbacken kan utvecklas på lång sikt. Syftet är också att underlätta 
efterföljande detaljplaneläggning genom att belysa områdets kvalitéer och 
förutsättningar i ett tidigt skede. Detaljplanerna ska sedan möjliggöra för ny 
bostadsbebyggelse, ny bygdegård samt eventuell skola/förskola. 

Områdets och omgivningens naturliga kvaliteter och värden bör tas tillvara. 
Markens kupering, den värdefulla vegetationen och områdets bidrag till 
Kiladalens landskapsbild är viktiga utgångspunkter för planprogrammet och 
kommande exploatering. 

Framtagandet av planprogrammet visar på kommunens och byggaktörens 
gemensamma ambitioner avseende den nya exploateringens utbredning 
och utformning, samt bidrar till tidig förankring hos allmänhet, Länsstyrelse 
och övriga myndigheter vilket gynnar efterföljande detaljplanläggning. 

Planområdet är cirka 14 hektar stort, ligger norr om Nyköpingsvägen i 
Bergshammar och består av kuperad skogsmark med bygdegård i öster. En 
mindre del av området berörs av två angränsande detaljplaner. Detaljplan 
för Vida 1:1 (P99-3 med ändringar P18-5 och P0S-3) innefattar ett större 
område planlagt för varsamheter norr om påfarten till Europavägen, med 
lokalgata avsedd som infart och koppling till Nyköpingsvägen samt 
utrymme för idrottsändamål. Byggnadsplan för Ekeby 6:60 (P87-2) omfattar 
bostadsbebyggelse och hotellverksamhet samt del av vägområde vid 
Nyköpingsvägen. Största tillåtna byggnadsyta för villor är 190 kvadratmeter, 
i en till två våningar. 

Beslutsunderlag 
Strukturkarta, planprogram, undersökning om betydande miljöpåverkan.  

Planarkitekt Fanny Ramström föredrar ärendet inför nämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att förslaget inte bedöms innebära någon betydande miljöpåverkan, 
samt, 

2) att planprogram för Jagbacken får skickas ut på samråd. 
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Beslutet skickas till: 
Sökanden 
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MSN § 26 Namnsättning av väg, Solstugevägen, 
Stigtomta 

Diarienummer: MSN 22/16 

I Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens reglemente anges att nämnden 
ansvarar för namnsättnings- och adressärenden. Nämnden svarar för förslag 
på namn på offentliga platser såsom gator, vägar, broar, torg, parker och 
liknande som kommunen är huvudman för, liksom namn på kommunens 
egna fastigheter, byggnader och anläggningar. 

Förslag 
Detaljplanen för fastigheten Bondeby 1:79 mfl (P20/17) antogs 2019-11-19 
av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I samband med att detaljplanen 
arbetades fram föreslog Namnberedningen gatunamnen Solstugevägen 
men dessvärre framgick inte gatunamnet på plankartan. Då området nu ska 
bebyggas och efterfrågan har skett om gatuadress behöver ärendet skrivas 
fram till nämnden för beslut. 
   
Det är också viktigt att gatunamnet blir registrerat hos Lantmäteriet och 
Vägverkets vägdatabas för att bl a blåljuspersonal ska hitta fram till 
gatuadressen.   

Ärendet har varit på remiss till berörda myndigheter och två svar har 
inkommit utan erinran.  

Gatunamnet Solstugevägen anknyter till ett tidigare boställe – Solstugan. 

Beslutsunderlag 
Karta över området för gatunamnet. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att fastställa gatunamnet Solstugevägen. 
 

Beslutet skickas till:  
Namnberedningen 
Samhällsbyggnad 
Tekniska divisionen 
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MSN § 27 Ansökan om marklov i efterhand, för 
anläggande av väg; BÄLINGE-OPPEBY 1:9 

Diarienummer: B 2021-001008 

Ärendet avser lov i efterhand för anläggande av en väg på fastigheten 
Bälinge-Oppeby 1:9. Vägens sträckning skiljer sig från det vägområde som 
anges i detaljplanen, varför åtgärden är lovpliktig. 

Vid besök på plats den 15 november 2021 kunde Bygglovenheten 
konstatera att vägen fanns på plats och att man anlagt vatten och avlopp 
samt el i anslutning till denna. 

Hörande och inkomna synpunkter 
Grannar och berörda sakägare har fått tillfälle att lämna in sina synpunkter 
på ansökan i två omgångar.  

Ägarna till fastigheten LÄSTRINGE-BRINK 1:16 svarar (2022-02-06) att de 
inte har något att erinra mot vägen och dess dragning, men att de anser att 
kommunen bör besikta vägen så att den blivit anlagd på rätt sätt och följer 
de krav som gäller. Ägarna till LÄSTRINGE-BRINK 1:14 svarar (2022-01-31) 
detsamma. 

Ägare till tre av grannfastigheterna (Lästringe-Brink 1:3, 1:7 och 1:12) har 
lämnat in negativa synpunkter i ärendet. I svaren framkommer att grannarna 
inte anser att den ändrade sträckningen innebär en liten avvikelse från 
detaljplan. Bland annat baserar de detta på vägens omfattning. 

Grannen Lästringe-Brink 1:3 framför även följande: 

• En del av den aktuella vägen ligger direkt ovanför deras tomt och 
påverkar dem därför negativt. 

• Den väg som visas i underlagen är inte helt i överenstämmelse med 
de planstridiga vägsträckor som är byggda på fastigheten vid 
skrivelsen. 

• Det är inte en liten avvikelse att använda mark för annat ändamål än 
vad som anges i detaljplanen. 

• En direkt konsekvens av avvikelsen är att allmän platsmark avsedd för 
naturändamål går förlorad. 

• Ytterligare planstridiga vägar kan komma att byggas över allmän 
plats om kvartersmarken ska kunna komma till användning. 

• Del av den aktuella vägen utgör en upphöjd platå över 
kvartersmarken för bostadsändamål. 

• Den planstridiga placeringen förhindrar eller försvårar det berörda 
områdets användning för bebyggelse. 

• Den planstridiga placeringen är inte förenlig med 9 § 
anläggningslagen. 



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

• Vägen begränsar tillgängligheten för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. 

Yttrandena i sin helhet läggs till beslutshandlingarna. Bygglovenhetens 
bedömning framkommer av motiveringen. 

Lagrum  
Grundförutsättningen för att marklov ska ges för en åtgärd inom 
detaljplanerat område är att åtgärden  

1. inte strider mot detaljplan, 
2. inte försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse, 
3. inte medför olägenheter för användningen av anläggning som avses 

i PBL 9:13 punkt 1, 
4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för 

omgivningen, och 
5. att åtgärden uppfyller aktuella krav i 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 

kap. 9-12 §§ plan- och bygglagen, PBL (PBL 9:35). 

Grundförutsättningen för att bygglov ska ges för en åtgärd inom detaljplan 
är att utgångsläget (fastigheten och det byggnadsverk som åtgärden avser) 
är planenligt, att den aktuella åtgärden är planenlig och att åtgärden 
uppfyller de krav som ställs i 2 och 8 kap plan- och bygglagen, PBL (PBL 
9:30). 

Om åtgärden avviker från detaljplanen 
Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från 
detaljplanen eller områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med 
syftet med planen eller bestämmelserna (PBL 9:35). 

Trots huvudregeln i PBL 9:30 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från 
detaljplan om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och: 

1. avvikelsen är liten (PBL 9:31b punkt 1), eller 
2. avvikelsen är av begränsad omfattning och nödvändig för att 

området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt 
sätt (PBL 9:31b punkt 2). 

Villkor 
I ett bygglov eller marklov för en åtgärd som redan har utförts, får nämnden 
bestämma om skyldighet att vidta de ändringar i det utförda som behövs. I 
beslutet ska nämnden i så fall ange den tid inom vilken ändringarna ska vara 
utförda (PBL 9:38). 

Avgift 
Nämnden får ta ut en avgift för bland annat beslut om lov, startbesked och 
slutbesked samt andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder (PBL 12:8). 
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Om handläggningstiden av ett lovärende från det att tidsfristen börjar 
överskrider 10 veckor ska avgiften reduceras med en femtedel per påbörjad 
vecka (PBL 12:8a). 

Motivering 
Grundförutsättningen för att marklov ska kunna beviljas är att åtgärden är 
planenlig. Bygglovenheten bedömer dock att markens användning inte ska 
prövas i frågan om marklov utan i stället i en bygglovsprövning då vägen är 
att betrakta som en anläggning. Detaljplanen saknar bestämmelser som 
berör de marktekniska åtgärderna. 

Bygglov kan beviljas för en annan användning än det som anges i 
detaljplan, innan detaljplanens genomförandetid har gått ut, om åtgärden 
är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.  

Bygglovenheten bedömer att åtgärden får anses vara av begränsad 
omfattning och att åtgärden är nödvändig för att området ska kunna 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Vägen är nödvändig för tillgång till 
kvartersmarken som är lokaliserad i planområdets västra del, intill järnvägen. 
Vägens faktiska sträckning får anses vara lämplig med hänsyn till platsens 
terrängförhållanden och det kan inte bedömas som rimligt att tvinga 
sökanden flytta vägen till en planenlig sträckning. Bygglov kan därför 
beviljas med stöd av 9 kap 31b punkt 2 plan- och bygglagen. 

Grannen Lästringe-Brink 1:3 anger i sitt yttrande att den aktuella vägen 
ligger ”direkt ovanför” deras tomt. De hänvisar här till en äldre, befintlig 
skogsväg, som inte omfattas av ansökan och inte heller av det tillhörande 
tillsynsärendet. 

Den i ärendet aktuella vägen är lokaliserad ca 130 meter norr om Lästringe-
Brink 1:3. Vägen är alltså lokaliserad längre bort från fastigheten än vad som 
planerades i detaljplanen och den kan inte anses påverka grannens 
förutsättningar till att använda sin tomt. 

Grannen påpekar även tillgängligheten för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga samt svårigheter vid fortsatt exploatering. Vid 
besök på plats har Bygglovenheten kunnat konstatera att vägen inte kan 
anses utgöra ett större hinder för tillgängligheten än vad en planenlig 
sträckning hade inneburit. Vidare bedömer Bygglovenheten att den nya 
sträckningen inte försvårar vidare exploatering av området och inte heller 
infarter till kvartersmark. 

Vägens sträckning kan därför inte anses försvåra områdets användning för 
bebyggelse.  
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Vidare bedömer Bygglovenheten att åtgärden inte kan anses innebära en 
olägenhet för någon sådan anläggning som avses i PBL 9:13 punkt 1 
(anläggning för totalförsvaret, statlig flygplats, annan flygplats för allmänt 
bruk, kärnreaktor, annan kärnenergianläggning eller annan anläggning som 
kräver ett skydds- eller säkerhetsområde), och inte heller innebär störningar 
eller betydande olägenheter för omgivningen i övrigt. Åtgärden uppfyller 
aktuella krav i 2 och 8 kapitlet plan- och bygglagen. 

Bygglov och marklov ska därför beviljas. 

Villkor 
För att säkerställa att de tänkta naturvärdena inom planområdet bibehålls 
bedömer Bygglovenheten att det markområde som enligt detaljplan ska 
användas till vägändamål i stället ska anläggas som naturmark. 

Avgift 
Handläggningstiden beräknas från den 12 november 2021, till 16 
påbörjade veckor. Avgiften för lovet ska därför sättas ned till 0 kronor.  

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M). Susan Lehtinen 
bygglovhandläggare svarar på frågor inför nämnden 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
Bygglov, marklov och startbesked 

1) att bevilja marklov, med stöd av 9 kap 35 § plan- och bygglagen, 
2) att bevilja bygglov, med stöd av 9 kap 31b § plan- och bygglagen, 
3) att lovet gäller under förutsättning att följande villkor uppfylls: den 

mark som enligt detaljplanekartan ska användas som vägområde 
anläggs som naturmark, senast sex månader från det att beslutet 
delgetts sökande, 

4)  att ge startbesked för åtgärden, 
5) att vägen får tas i bruk innan nämnden gett slutbesked, 

Förutsättningar för slutbesked 

6) att sökande lämnar in fotografier som intygar naturmarkens 
anläggande och intygar åtgärdens färdigställande, innan slutbesked 
kan meddelas, samt 

Avgift 

7) att ta ut en avgift på 1 065 kronor för start- och slutbesked. 
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Upplysningar 
Vänta med att betala avgiften tills det att du får en separat faktura från oss. 

Avgiften bestäms enligt en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan i sin 
helhet hittar du på vår hemsida: www.nykoping.se/bygglovstaxa  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas 
inom fem år från den dagen beslutet fått laga kraft. 

Handlingar som hör till beslutet 
Ansökan; inkom 2021-10-15 

Längdprofiler, 2st; inkom 2021-10-15 

Marksektioner, 5st; inkom 2021-10-15 

Karta; inkom 2021-11-12 

Svar från Lästringe-Brink 1:8, utan synpunkter, 2st; inkom: 2021-12-31 

Svar från Lästringe-Brink 1:4, utan synpunkter; inkom: 2021-12-31 

Svar från Trafikverket, utan synpunkter; inkom: 2022-01-05 

Svar från Bälige-Oppeby 1:12, utan synpunkter; inkom: 2022-01-06 

Svar från Lästringe-Brink 1:7 och 1:12, med negativa synpunkter; inkom: 
2022-01-18 

Svar från Lästringe-Brink 1:3, med negativa synpunkter, 2st; inkom: 2022-01-
18 

Bilaga till svar från Lästringe-Brink 1:3, 2st; inkom: 2022-01-18 

Svar från Trafikverket, utan synpunkter; inkom: 2022-01-25 

Svar från Lästringe-Brink 1:14, utan synpunkter, 2st; inkom: 2022-01-31 

Svar från Lästringe-Brink 1:7 och 1:12, med negativa synpunkter; inkom: 
2022-02-06 

Svar från Lästringe-Brink 1:16, utan synpunkter; inkom: 2022-02-06 

Svar från Lästringe-Brink 1:3, med negativa synpunkter, 2st; inkom: 2022-02-
08 

Bilaga till svar från Lästringe-Brink 1:3, 2st; inkom: 2022-02-08 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut delges 
• Sökande, med överklagandehänvisning. 
• Ägare till fastigheterna Lästringe-Brink 1:3, 1:7 och 1:12. 



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet kungörs i post- och inrikes tidningar 

Meddelande om beslutet skickas till 
Ägare till följande fastigheter: 

• Braken 1:2, 1:5, 1:7, 1:8, 1:12, 1:14, 1:41, 1:42 och 1:49 
• Bälinge-Oppeby 1:12 
• Grömsta 1:1 
• Lästringe-Brink 1:4, 1:6, 1:8, 1:9, 1:11, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 

1:18, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26 och 1:27 
• Löt 1:2 och 2:1 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 28 Ansökan om strandskyddsdispens för 
anläggande av väg på fastigheten Lilla Lundby 1:2 

Diarienummer: B2021-000271 

Sökande:  

 

Åtgärden avser strandskyddsdispens för breddning av befintlig väg på 
fastigheten Svista 1:7 samt anläggande av en vändplan inom den egna 
fastigheten Lilla Lundby 1:2. Vändplanen samt större delen av vägen ligger 
inom strandskyddat område. 

Beskrivning 
Åtgärden avser strandskyddsdispens för breddning av väg samt 
anläggande av vändplan. Vändplanen ska enligt förslag placeras som 
närmast ca 3 meter från vattendraget. Syftet med vändplanen och 
breddning av vägen krävs enligt sökande för att kommunens renhållning 
kräver vägbredd och vändplansmått för tillgängligheten för slambilar för det 
enskilda avloppet. 

Som särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § har sökande angett: 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller 
dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som 
upphävandet eller dispensen avser 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose 
ett annat mycket angeläget intresse 

Hörande och inkomna synpunkter 
Remiss har skickats till kommunekologerna samt till Tekniska Divisionen 
(Renhållning).  
Kommunekologen Elin Hultman besökte platsen 2020-03-19 tillsammans 
med sökanden.  
De sökta åtgärderna är inom strandskyddat område till det vattendrag som 
rinner från Kvarndammen. Vattendraget är utpekat som ett naturvärde av 
Skogsstyrelsen från utloppet vid Kvarndammen ner till vägen som leder in 
till Lid. Naturvärdet består i den bäckmiljö som vattendraget utgör med ett 
meandrande flöde med en skogsridå (framför allt bestående av al). 

Vändplan och breddning av väg kan komma att påverka växt- och djurliv 
negativt eftersom de kan komma att väsentligt förändra livsvillkoren för arter 
knutna till strandmiljön som är utpekat som ett naturvärde. Åtgärderna 
planeras några fåtal meter (vändplanen 3 meter ifrån) från strandlinjen på 
mark som utgörs av ett sankt område som vid höga flöden svämmas över av 
vattendraget, se bifogade bilder.  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Enligt vägledning för tillämpning av strandskyddsreglerna är det främst 30 
meter närmast vatten som är viktiga för växt- och djurlivet. Strandskyddet är 
dock inte gradvis avtagande. 

Markvegetationen där vändplanen planeras är tuvig och utgörs framför allt 
av älggräs, hallon, vass och ormbunkar. Närmast vattendraget finns en ridå 
med alträd. Älggräs och vass är arter som är direkt kopplade till fuktiga 
naturmiljöer, stränder och alkärr. 

Elin vill upplysa om det naturvårdsavtal som finns för skogen bara fåtalet 
meter väster och norr om vägen som ska breddas. Samråd, enligt 12:6 
miljöbalken, med Länsstyrelsen kan krävas om det bedöms att påverkas 
negativt. 

Tekniska Divisionen (Renhållning) har inte inkommit med några synpunkter. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Nej 

Lagstöd 

7 Kapitlet Miljöbalken (1998:808) 

13 §   Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land och i vatten. 

14 §   Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från 
strandlinjen vid normalt medelvattenstånd 

15 §   Inom ett strandskyddsområde får inte 

1) nya byggnader uppföras, 

2) byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra 
anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått 
färdas fritt, 

3) grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för 
byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller 

4)  åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. 

Motivering 
Vattendraget är utpekat som ett naturvärde av Skogsstyrelsen från utloppet 
vid Kvarndammen ner till vägen som leder in till Lid. 



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Vägen som ska breddas angränsar till det naturvårdsavtal som finns för 
skogen.  

Vändplanen, infarten och vägen närmast infarten strider mot strandskyddets 
syften att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv enligt 7 kap 13 § MB: 
Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandskyddet 
syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Vändplan och breddning av väg kan komma att påverka växt- och djurliv 
negativt eftersom de kan komma att väsentligt förändra livsvillkoren för arter 
knutna till strandmiljön som är utpekat som ett naturvärde. 

Planenlighet och detaljplanens syfte 
Området ligger utanför detaljplanelagt område. 

Bedömning av inkomna synpunkter 
Bedömning av inkomna synpunkter hänvisas till motiveringen. 

Inlägg i ärendet görs av Tommy Jonsson (M) och Stefan Landmark (KD). 
Charbel Nano bygglovhandläggare svarar på frågor inför nämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att ta ut en avgift på 11 715 kronor för nedlagd handläggningstid, 
samt 

2) att neka dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kapitlet 15 § 
miljöbalken meddelas med stöd av 7 kapitlet 18 b § miljöbalken. 

 

Beslutsgrundande handlingar 
Karta   daterat: 2022-02-23 
Beskrivning  daterat: 2022-02-23 
Karta   daterat: 2022-02-23 
Fotografi  daterat: 2022-02-23 
Fotografi  daterat: 2022-02-23 
Fotografi  daterat: 2022-02-23 
Fotografi  daterat: 2022-02-23 
Fotografi  daterat: 2022-02-23 
Fotografi  daterat: 2022-02-23 
Fotografi  daterat: 2022-02-23 
Skrivelse  daterat: 2022-02-16 
Tjänsteskrivelse daterat: 2022-01-28 
Utlåtande  daterat: 2021-03-30 



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Karta   daterat: 2021-03-11 
Ansökan  daterat: 2021-03-11 

Bilagor 
Hur man överklagar 

Upplysningar 
Vänta med att betala avgiften tills det att du får en separat faktura från oss. 

Avgiften bestäms enligt en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan i sin 
helhet hittar du på vår hemsida: www.nykoping.se/bygglovstaxa  

Beslut till: 
Sökanden 
 
Beslutet delges (9 kap 41 § Plan- och bygglagen): 
Andra fastighetsägare än sökande. 

 
  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 29 Tillsynsplan enligt miljöbalken 2022   

Diarienummer: MSN22/17 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsammans med Jävsnämnden 
tillsynsmyndighet för miljöbalken i Nyköpings kommun. Enligt 
Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska tillsynsmyndighet för varje 
verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar myndighetens 
ansvarsområde enligt miljöbalken.  

Förslag 
Enligt tillsynsplan 2022 kommer miljöenheten inspektera cirka 90 tillstånds- 
eller anmälningspliktiga miljöskyddsverksamheter, 50 anmälningspliktiga 
hälsoskyddsverksamheter samt 250 icke-anmälningspliktiga miljö- och 
hälsoskyddsverksamheter. Planerad tillsyn kommer även ske på bland annat 
förorenade områden och enskilda avlopp. Tillsyn i form av 
ärendehandläggning planeras ta cirka 8400 timmar i anspråk och den 
skattefinansierade tillsynen planeras ta 3 600 timmar. Sammanfattningsvis 
bedöms det behövas 17 400 timmar för tillsyn under 2022 varav Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden står för ca16 600.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Nej 

Lagstöd 
Miljöstillsynsförordningen (SFS 2011:13) 

Miljöchef Per Berggren föredrar ärendet inför nämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att anta Tillsynsplan Miljöbalken 2022. 
 

Beslutet skickas till:  
Enheten för politisk beredning och samordning 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 30 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 
2022–2024 

Diarienummer: MSN22/18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden är tillsammans med Jävsnämnden 
tillsynsmyndighet för miljöbalken i Nyköpings kommun. Enligt 
Miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om 
tre år och utredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år.  

Sveriges kommuner och regioner har gett ut ”Kommunala behovsutredning, 
en skrift om tillsynsbehov för miljötillsyn och livsmedelskontroll”. 
Behovsutredning bygger på den modell som SKR tagit fram.  

Förslag 
Enligt Behovsutredningen bedöms att behovet av tillsyn kommer att öka 
under den kommande treårsperioden. I första hand händelsestyrd tillsyn i 
samband med större exploateringsprojekt och verksamheter med 
anknytning till byggandet av snabbjärnvägen Ostlänken. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Nej 

Lagstöd 
Miljöstillsynsförordningen (SFS 2011:13) 

Miljöchef Per Berggren föredrar ärendet inför nämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att anta Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2022–2024. 
 

Beslutet skickas till:  
Enheten för politisk beredning och samordning 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 31 Regler för etablering av oregistrerade fordon 
för uthyrning 

Diarienummer: MSN22/21 

Uthyrning av oregistrerade fordon, elsparkcyklar med flera, blir en allt 
vanligare verksamhet i landets kommuner. Nyköpings kommun har under 
2021 fått ett antal förfrågningar från företag som planerar för en eventuell 
etablering i staden. Tekniska divisionen har gjort en omvärldsanalys bland 
kommuner där uthyrningsverksamhet förekommer.  

Omvärldsanalysen visar att berörda kommuner har eller planerar för att ta ut 
en avgift för upplåtelse av offentlig plats i samband med uthyrning av 
oregistrerade fordon (elsparkcyklar). Ett förslag på avgift för etablering av 
oregistrerade fordon för uthyrning är lämnat till KS för vidare hantering. 
Etableringen av elsparkcyklar är en ny förekomst i många kommuner. Det 
innebär att ansvaret för hanteringen av dessa fordon på allmän mark 
fortfarande är oklar och regler och praxis utvecklas efter hand. Tekniska 
divisionen har arbetat fram ett förslag på regler för hanteringen av 
oregistrerade fordon för uthyrning. Med oregistrerade fordon avses t.ex. 
elsparkcyklar, cyklar, elcyklar och moped klass II. Förslaget på regler bifogas 
tjänsteskrivelsen.   

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn, direkt eller indirekt. Därför 
saknas skäl att göra en prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen. 

Inlägg i ärendet görs av Stefan Landmark (KD). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att anta Regler för etablering av oregistrerade fordon för uthyrning i 
Nyköpings kommun. 

Beslutet skickas till:  
Tekniska divisionen 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 32 Bidrag till samfällighetsföreningar och 
enskilda vägar 2022  

Diarienummer: MSN22/15 

Enligt kommunens regler för bidrag till enskilda vägar ska bidragsbeloppen 
för underhåll av tätorternas vägnät utgå från kommunens uppskattning av 
underhållskostnader. Bidraget utgår endast till områden som har planlagts 
för permanent boende. Den sammanlagda längden av bidragsberättigade 
tätortsvägar i kommunen uppgår till cirka 96 km.  
Grundbidragets storlek beräknas på ett av nämnden fastställt 
bidragsbelopp per meter bidragsberättigad väg (planlagt område inom 
yttre tätorter). Den föreslagna ökningen för år 2022 uppgår till cirka 60 000 
kr. Grundbidraget omfattar inte kostnaderna för planerat asfaltunderhåll och 
nya toppbeläggningar på asfaltytor. 

Tätortssamfälligheterna har även bidrag för skötsel av park- och naturmark 
inom respektive ort. Den sammanlagda bidragsberättigade arealen uppgår 
till cirka 132 ha. Den föreslagna ökningen för år 2022 uppgår till cirka 
22 000 kr. 

Bidraget till enskilda vägar för underhållskostnader har legat fast på 2 kr per 
löpmeter sedan 1996. En höjning av bidraget till 4 kr per löpmeter innebär 
en total höjning av bidraget på cirka 215 000 kr. Denna bidragsökning är 
något osäker på grund av att det i förväg inte kan fastslås vilka enskilda 
väghållare som ansöker om bidraget.  

Kostnaden för bidragen till tätortsvägföreningarna och enskilda vägar täcks 
av medel som har anslagits till Tekniska divisionen i beställningen från Miljö-
och samhällsbyggnadsnämnden. Den totala kostnaden för bidragen 
framgår av bilagor till tjänsteskrivelsen. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 

Det har inte funnits skäl att genomföra en prövning enligt 
barnkonventionen. 

Förslag 

Bidragsbelopp för vägbidrag och grönytebidrag till tätortsvägföreningarna 
föreslås höjas med 2 %. Det innebär att vägbidraget höjs från 31,86 
kr/löpmeter till 32,50 kr/löpmeter, att bidraget för parkmark höjs från 1,95 
kr/m2 till 1,99 kr/m2 och för naturmark från 0,40 kr/m2 till 0,41 kr/m2. 

Bidragsbeloppet till enskilda vägar föreslås höjas från 2 kr till 4 kr per 
löpmeter. 

 



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att kommunalt grundbidrag till skötsel av tätorternas 
bidragsberättigade vägnät utgår med 32,50 kr/löpmeter för år 2022, 

2) att bidrag för skötsel av parkmark utgår med 1,99 kr/m2 för år 2022, 
3) att bidrag för skötsel av naturmark utgår med 0,41 kr/m2 för år 2022, 
4) att bidrag till enskilda vägar för underhållskostnader utgår med 4 kr 

per löpmeter från 2022, samt 
5) att bidragen finansieras av Tekniska divisionen genom beställningen 

från Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden för 2022. 

Beslutet skickas till:  
Tekniska divisionen 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 33 Framtagande av spolplan samt upphandling 
för renspolning av vattenledningsnätet 

Diarienummer:  

Nyköpings centralort med omnejd får sitt dricksvatten levererat från NOVF 
Högåsen. 

Provsvar från de analyser som sker av kommunens ledningsnät visar att 
halten av ämnet mangan för Högåsens distributionsområde vid flera tillfällen 
ligger över gränsvärdet 0,05 milligram per liter för dricksvatten hos 
användare. 

De förhöjda värdena har medfört att manganet har fällts ut i ledningsnätet 
och lagt sig som en avlagring. Avlagringarna släpper vid akuta vattenläckor, 
uttag ur brandposter och vid andra större uttag. 

Barn som får modersmjölksersättning blandat med manganhaltigt vatten 
löper en viss risk för att få för mycket mangan.  

En åtgärd för att minska halterna mangan är att spola rent 
vattenledningsnätet. För detta behöver en spolplan upprättas, tidplan tas 
fram och entreprenör för arbetena upphandlas. 

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Ja 

Spolning av vattenledningarna bör ske i hela ledningsnätet, Högåsens 
upptagningsområde.  

Högåsens levererade kommunala dricksvatten måste uppfylla gränsvärdet 
för mangan med tillåtet värde upp till 0,05 milligram/l. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att uppdra till Tekniska divisionen att återkomma till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med en spolplan inklusive tidplan, 

2) att uppdra till Tekniska divisionen att genomföra en upphandling av 
entreprenör för spolningsarbetet av vattenledningsnätet, samt 

3) att uppdra till Tekniska divisionen att återkomma till Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden med en anbudsbaserad kalkyl för beslut 
om genomförande av spolplanen. 

 
 



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Beslutet skickas till:  
Tekniska divisionen 

Nyköping- Oxelösund Vattenverksförbund 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 34 Revidering av Nyköpings kommuns taxa för 
insamling av verksamhetsavfall och 
återvinningsmaterial 

Diarienummer: MSN 21/70 

Enligt bestämmelser i Miljöbalken (1998:808) får kommunen meddela 
föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs av kommunen eller den som kommunen 
anlitar. Kommunernas avfallshantering är avgiftsfinansierad och 
avfallsavgifterna bör täcka kommunens totala kostnad för 
avfallshanteringen.  

Avgifterna i Nyköpings kommuns taxa för insamling av verksamhetsavfall 
och återvinningsmaterial omfattas inte av det kommunala monopolet 
gällande avfall under kommunalt ansvar.  

Nyköpings kommuns taxa för insamling av verksamhetsavfall och 
återvinningsmaterial reviderades och antogs av Kommunfullmäktige i 
december 2021. Efter beslutet har ett antal fel identifierats i taxan varför 
några mindre justeringar behöver göras. 

Föreslagna revideringar i Nyköpings kommuns taxa för insamling av 
verksamhetsavfall och återvinningsmaterial avser att rätta till fel gällande 
avgifter som har identifierats efter den föregående revideringen av taxan. 
Att dessa fel rättas till kommer att påverka kunderna positivt. Avgifterna i 
Nyköpings kommuns taxa för insamling av verksamhetsavfall och 
återvinningsmaterial har i övrigt inte ändrats.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn, direkt eller indirekt. Därför 
saknas skäl att göra en prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen. 

Förslag 
På sidan 8 i Nyköpings kommuns taxa för insamling av verksamhetsavfall 
och återvinningsmaterial, i tabellen som gäller container för 
återvinningsmaterial, har det blivit ett fel gällande priserna.  

En container på 6 kubikmeter med tömning 12 gånger per år är dyrare än 
en container på 8 kubikmeter med tömning 12 gånger per år. Därför 
föreslås att priset för en container på 6 kubikmeter med tömning 12 gånger 
per år sänks från 6 264 kr till 5 300 kr exklusive moms respektive från 7 830 
till 6 625 kr inklusive moms.  

Eftersom rättningen påverkar kunderna positivt, föreslås att föreslagen taxa 
gäller retroaktivt från 2022-01-01. 



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

De föreslagna ändringarna finns även markerade i tjänsteskrivelsens bilaga, 
där överstruken text ska tas bort och ändringar som ska läggas till är 
markerat i gult.  

En rättelse kommer även att ske på sidan 11 i tabell 2.4.2. samt på sidan 13 i 
tabell 2.6.3.,i samband med den uppdaterade versionen och innebär att 
angiven kostnad avser ”kr per person och timme”.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta Nyköpings kommuns taxa för insamling av verksamhetsavfall 
och återvinningsmaterial, samt 

2) att taxan gäller retroaktivt från och med 2022-01-01. 
 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:  
Webredaktör 

Tekniska divisionen 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 35 Revidering av Nyköpings kommuns 
avfallstaxa  

Diarienummer: MSN21/69 

Enligt bestämmelser i Miljöbalken (1998:808) får kommunen meddela 
föreskrifter om att avgift ska betalas för den insamling, transport och 
behandling av avfall som utförs av kommunen eller den som kommunen 
anlitar. Kommunernas avfallshantering är avgiftsfinansierad och 
avfallsavgifterna bör täcka kommunens totala kostnad för 
avfallshanteringen.  

Enligt Nyköpings kommuns avfallstaxa tas det ut en fast avgift och en rörlig 
avgift. Den fasta avgiften ska finansiera kostnader för administration och 
planering samt kostnader för återvinningscentraler, hantering av farligt 
avfall, information och kundtjänst. Den rörliga kostnaden ska finansiera 
hämtningskostnader som t.ex. kostnader för kärl, fordon, bränsle, löner och 
lokaler samt ska även täcka behandlingskostnader och omlastnings- och 
transportkostnader. Fastighetsinnehavare är skyldiga att för fastigheten 
teckna abonnemang enligt kommunens avfallstaxa.  

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning 
eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras samt främjar en effektiv 
hämtning.  

Nyköpings kommuns avfallstaxa reviderades och antogs av 
Kommunfullmäktige i december 2021. Efter beslutet har ett behov av 
rättelser identifierats i avfallstaxan varför några mindre justeringar behöver 
göras.  

Föreslagna revideringar i avfallstaxan avser att göra rättelser gällande 
avgifter som har identifierats efter den föregående revideringen. Att dessa 
fel rättas till kommer att påverka kunderna positivt.   

Avgifterna i avfallstaxan har i övrigt inte ändrats.  

Prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen 
Förslaget innebär inga konsekvenser för barn, direkt eller indirekt. Därför 
saknas skäl att göra en prövning av barnets bästa enligt barnkonventionen. 

Förslag 
Alla förändringar gentemot föregående avfallstaxa presenteras i 
tjänsteskrivelsens bilaga. Förändringar i formuleringar eller tillägg i den nya 
taxan har markerats i gult. Text som har strukits från den nuvarande taxan 
har markerats med genomstruken text. Nedan följer en förklaring till de 
ändringar som föreslås.  
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

Avfallstaxan, s. 13: C Valmöjligheter för flerbostadshus 
Texten som anger hur avgiften per år för flerbostadshus ska beräknas har 
blivit fel. Förslaget är att rätta till felet så att beräkningen blir rätt. I 
nuvarande avfallstaxa står följande:  

Avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl) x (antal tömningar per år) x (antal 
hushåll) 

Detta föreslås ändras till följande:  

Avgift per år = (kr per liter) x (volym kärl) x (antal tömningar per år) 

Den felaktiga formuleringen av beräkningsformeln innebär att 
avfallshanteringen blir väldigt dyr för flerbostadshus, vilket inte var 
intentionen. Att felet rättas till kommer att påverka kunderna positivt, därför 
föreslås att föreslagen taxa gäller retroaktivt från 2022-01-01. 

Avfallstaxan, s. 20: tabell G2 
Vid föregående revidering av avfallstaxan lades det till en maxtaxa för 
returpapper eftersom ansvaret för returpappret vid årsskiftet gick över till 
kommunerna från att tidigare ha legat under producentansvar. I tabell G2 
blev det ett fel gällande priserna. En container på 6 kubikmeter med 
tömning 12 gånger per år är dyrare än en container på 8 kubikmeter med 
tömning 12 gånger per år. Därför föreslås att priset för en container på 6 
kubikmeter med tömning 12 gånger per år sänks från 7 830 till 6 625 kr per 
år. Att felet rättas till kommer att påverka kunderna positivt, därför föreslås 
att föreslagen taxa gäller retroaktivt från 1/1 2022.  

Rättelse kommer att göras på sidan 24, tabell K6 och sidan 26, tabell M3 i 
samband med den uppdaterade versionen och innebär att angiven kostnad 
avser ”kr per person och timme”.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1) att anta Nyköpings kommuns avfallstaxa, samt 
2) att taxan gäller retroaktivt från och med 2022-01-01. 

 
 

Kommunfullmäktiges beslut skickas till:  
Webredaktör 

Tekniska divisionen 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 36 Verksamhetsberättelse för Miljö-och 
samhällsbyggnadsnämnden 2021  

Diarienummer: MSN22/14 

Verksamhetsberättelserna beskriver större händelser under året, 
avstämning mot budgetens mål samt det ekonomiska utfallet.  

Nämndens resultat för skattekollektivet visar en positiv avvikelse jämtemot 
budget på 9 mkr. Detta är främst beroende på lägre kapitalkostnader med 
anledning av införande av komponentavskrivning  

Fortsatt stöd för det lokala näringslivet med bland annat fri 
kantstensparkering i centrum har gett minskade intäkter samtidigt som 
ärendemängden inom Bygglov har varit mycket hög vilket där har gett 
ökade intäkter. 

VA-taxekollektivet avviker med ca 1 mkr beroende på läckor vilket har gjort 
att inköpt vatten från NOVF har ökat och därigenom har skillnaden mellan 
inköpt vatten från och debiterat vatten till kund ökat. 

Renhållningen har en positiv fond och medel från den (3,6 mkr) var 
budgeterat för att täcka Renhållningens drift. Ökade priser för försålt 
återvinningsmaterial har gett ökade intäkter och även renhållningsavgifter 
har en positiv avvikelse. Detta sammantaget gör att underskottet för 
nämndens kostnader i stället blir 1 mkr. 

VA och Renhållningens resultat regleras mot respektives fonder. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att godkänna verksamhetsberättelse 2021 för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, bilaga till tjänsteskrivelse daterad 2022-
02-15 

 

Beslutet skickas till:  
Revisionen 
Kommunstyrelsen 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 37 Revidering av attestförteckning för Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 

Diarienummer: MSN22/19 

Med anledning av personal- och organisationsförändringar för enheten 
Politisk beredning och samordning behöver attestförteckningen med 
beslutsattestanter förändras. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att anta attestförteckning enligt bilaga till tjänsteskrivelsen daterad  
2022-02-24, samt 

2) att beslutet gäller från och med 2022-03-08 
 

Beslutet skickas till:  
Ekonomiavdelningen 

Chef enheten för politisk beredning och samordning 

Övriga attestanter 

  



  PROTOKOLL  

 Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden 
 

2022-03-08 

 

Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 38 Anmälan av delegationsbeslut  

Diarienummer: MSN22/4 

Med stöd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning  
2020-06-23 § 89 har beslut fattats enligt förteckning 
 
Bygg 
Under tiden 2022 01-01 – 2021-01-31 
Innefattande DA 2022-1 – DA2022-135 samt 2021-1724 & 2021-1729, ej nr 
2022- 28 och 37 
 
Miljö 
Beslut fattade på delegation under tiden 2022-01-01 – 2022-01-31 
Innefattande DA 2022-1 – 2022-62 
 
Plan 
Beslut som avgjorts på delegation av Planeringschef, Samhällsbyggnad, 
under tiden 2022-01 
 
Adressättning/Namnsättning 
Beslut som avgjorts på delegation av GIS-ingenjör och Mätningsingenjör, 
Samhällsbyggnad, under tiden 2022-01 
 
Samhällsbetalda resor 
Beslut som avgjorts på delegation av färdtjänsthandläggare, 
Samhällsbetalda resor, Samhällsbyggnad, under tiden 2022-01 
 
Teknik 
Beslut som avgjorts på delegation av divisionschef Tekniska divisionen, samt 
Verksamhetschef gata Tekniska divisionen 2021-12 – 2022-01 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att lägga förtecknade delegationsärenden till handlingarna. 
 
 
 
Bilagor MSN § 38 
 
  



  PROTOKOLL  
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samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

MSN § 39 Anmälningsärenden 

Diarienummer: MSN22/1 

Nr Från Innehåll Dnr 
1 Svea hovrätt Protokoll i mål P 9473-21, nekat 

prövningstillstånd 
 

 

2 Medborgare Överklagande  B 2021- 
000526  
 

3 Länsstyrelsen Beslut i ärende 403-8789-2021, 
avslaget överklagande om bygglov 
Marsö 1:21 
 

 

4 Medborgare Överklagande bygglov 
Brädgården 1  

2021-000-
758 
 

5 Förvaltningsrätten 
Linköping 

Dom i mål 5100-21, avslaget 
överklagande gällande 
sanktionsavgift Livsmedelslagen 
 

2021-57 

6 Länsstyrelsen Överlämnande till Nacka tingsrätt, 
överklagat beslut enligt 
miljöbalken 
 

2021-1783 

7 Förvaltningsrätten 
Linköping 

Dom i mål 7114-21, avslag av 
ansökan om utdömande av vite. 
 

2021-1754 

8 Förvaltningsrätten 
Linköping 

Dom i mål 7119-21, avslag av 
ansökan om utdömande av vite 

2021-1564 
 
 

    

9 Förvaltningsrätten 
Linköping 

Dom i mål 6545-21, avslag av 
ansökan om utdömande av vite 
 

2021-1564     

10 Länsstyrelsen Beslut i ärende 505-7715-2021, 
gällande förbud att släppa ut 
avloppsvatten Bogslöt 2:13 
 
 

2018-289     

11 Nacka tingsrätt Dom i mål M 4987-21, avslag av 
överklagande gällande tillstånd för 
naturgrustäkt Haresta 2:4, 
Stigtomta-Eneby 2:18 
 

2021-706     

12 Länsstyrelsen Beslut i ärende 505-8077-2021, 
avslag av överklagande gällande 
tillstånd för förbränningstoalett 
Anderslund 1:29 

2021-1417     
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Justerare Justerare Utdragsbestyrkande 

 
13 Länsstyrelsen Beslut i ärende 505-7614-2021, 

avslag av överklagande gällande 
beslut om avgift Kungshagen 1:27 
 

2021-1783     

14 Medborgare Överklagande inspektion av 
bostad 
 

2020-1902     

15 Medborgare Överklagande bygglov 
Brädgården 1 
 

2022-000059     

16 Nacka tingsrätt Protokoll från sammanträde i mål 
M5837-21, överklagat beslut 
strandskyddsdispens Kungshamn 
2:4 
 

   

17 Länsstyrelsen Beslut i ärende 403-7595-2021, 
avslag av överklagande, 
förhandsbesked för uppförande av 
byggnad Tystberga-Harsta 8:3 
 

   

18 Nacka tingsrätt Underrättelse i mål M 7344-21, 
villkor för strandskyddsdispens 
Sjöbo 3:12 
 

   

19 Nacka tingsrätt Dom i mål M 3275-21, delvis 
ändrande och upphävande av LSt 
beslut, tillsyn enligt MB Hånö Säteri 
1:45 

   

 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1) att lägga förtecknade anmälningsärenden till handlingarna. 
 




