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Bygg- och teknikndmnden Dnr BTN 2017-000354 D A2017-000771

Sokande: Lundaskogs Byalag
Kurt Nystrdm
Norralund
61196 roruAren

Beslut om bygglov och startbesked

Arendet avser: Ansokan om by.gglov for uppforande av vindskydd
Fastighet: JONAKERS HARADSALLMANNING S:2

Beskrivning Arendet avser uppf6rande av ett vindskydd med ca 8 m2
byggnadsarea (BYA).

Platsen ligger utanfor detaljplanelagt omr6de.

Fastighetsdgaren har fdtt tillfiille att yttra sig over ansokan.
Inga negativa synpunkter har kommit in.

Kontrollplan Byggherren meddelar att dtgdrden dr fdrdigstdlld genom att
blanketten "lntyg om fdrdigstdlld byggAtgiird" skickas in till
Bygg- och teknikndmnden.

Beslut Bygglov beviljas med st6d av 9 kap 31 g plan- och byggla-
gen.

Ovanstdende kontrollplan faststdlls.

Startbesked meddelas enligt 10 kap 3 g plan- och bygglagen.

Kontroll- Arendet krdver inte kontrollansvarig.
ansvarig

Ftirutsiftningar Intyg om fdrdigstdlld byggdtgdrd ska ldmnas in till Bygg- och
frir slutbesked teknikndmnden. Detta kan goras med e-legitimation i kom-

munens e-tjdnst - Ansdkan om slutbesked.
Ldnk ti | | e{jdnst: https ://etia nster. nvkooinq. se/

En ldgeskontroll ska vara utf6rd av kommunens kartenhet.
Ldgeskontrollen ska bestdllas av dig och 6r kostnadsfri. Du
gdr en bestdllning ndr fasader dr uppforda antingen genom
att du skickar ett mail till kartenheten@nvkopinq.se eller
ringer 0155-24 83 22.

Utdragsbestyrkande Antal sidor
1(4)
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Upplysningar Startbeskedet innebdr rdtt att pAbdrja arbetet.

Byggnadsverket f6r inte tas i bruk i de delar som omfaftas av
startbeskedet fondn Bygg- och teknikndmnden har gett ett
slutbesked, om niimnden inte beslutar annat (10 kap. 4 $
plan- och bygglagen).

Lovet upphdr att g6lla om Atgdrden inte p6borjats inom tv6 6r
och avslutats inom fem 6r frin den dagen beslutet vann laga
kraft.

Finutstakning av byggnadsverket krdvs inte innan arbetena
f6r p6bdrjas.

Andring av byggnadsverkets placering kan ibland godtas. DA
mdste dock situationsplanen forst dndras och ldmnas in till
byggnadsndmnden for godkdnnande.

Fastighetsdgaren ska ha gett sitt tillst6nd innan byggnadsar-
betena f6r pAborjas.

Avgift 3 031 kronor, se bifogat fakturaunderlag.

Vinta med att betala denna avgift tills nifir en separat
faktura frin oss.

Beslutande

&Nb,.ot-
Elin Nordin
Bygglovhandldggare

Handlingar som hiir till beslutet:
Remissvar inkom: 2017-06-14
Karta inkom: 2017-06-12
Situationsplan inkom: 2017-06-08
Fasadritning inkom: 2017-05-04
Ans6kan inkom: 2017-05-04

Bilaga:
Intyg om fdrdigstdlld byggdtgiird

Kopia pi beslut skickas till:
Sokanden
Akten

Antal sldor
2(4)
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Beslut de_lges (9 lap rtl g ptan- och byggtagen):
Samfl iga 6gare till fast(Theten

B6lut kungOrs i post- och Inrikes Odnlngnr (g kap 41a g plan- och bygg-lagon)

tleddetande-9m kungiirotse sktckas flil (9 kap 4ib g plan- och bygglagen):Kfillmossen 1:3
Lunda 2:5
Lunda 2:8
Lunda 6:1

Meddelande.tillandra-sgldgare dn orran nimnda skickas ej ut eftersom antia-let iir sA stort att det skulle inneMra st6ne kostnader ocfi besvar 6n md somar f6rswrligt med h6nsyn till 6ndam6let med meddelandet.

ttdraglbortyrtande , Antal rldor
q4)
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Hur man civerklagar
Om du inte dr ndjd med niimndens beslut kan du overklaga detta hos Ldnssty-
relsen i Sodermanlands ldn.

Overklagandeskrivelsen skall skickas eller ldmnas till:

Bygg- och tekniknimnden
Nykcipings kommun
Stadshuset
611 83 NYKOPING

Vill du 6verklaga mdste du gdra det inom tre veckor efter att du har tagit del
av beslutet. Ditt overklagande mAste komma in till Nyk6pings kommun inom
tre veckor fr6n den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto
som f6ljde med beslutet.

Om vi inte har skickat ut n6got delgivningskvitto till dig sA beror det pA aft du
enligt plan- och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rdtt
att 6verklaga beslut om lov eller forhandsbesked. I sd fall mdste vi fi in ditt
dverklagande senast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inri-
kes Tid n ingar (https ://poit. bolagsverket. se).

I ett overklagande skall du ange vilket beslut som overklagas och hur du tyck-
er att beslutet skall dndras, till exempel att beslutet helt skall upphdvas. Bifoga
gdrna handlingar som stoder din uppfattning.

Om overklagandet har kommit in i rdtt tid skall vi snarast skicka handlingarna
vidare till ldnsstyrelsen, om inte ndmnden ompr6var sitt beslut.

Gliim inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt aft under-
teckna iiverklagandeskrivelsen.

Om n6got 6r oklart frAga gdrna Samhdllsbyggnad,
e-post bvoolov@nvkooino.se, telefon: 0155-24 80 00

Antal sidor
4(4)
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U Nykoping
Bygg- och teknikndmnden

2017-06-12
BTN 2017-000354

J6n6kers Hdradsallmdnning
Box 558
611 1O NYKOPING

Granneyttrande

: ,arAtrffldet eyser:-,i'Airsdkan om by.gglov for uppforande av vindskydd
, Fastigh6(;r';r..' - .;SONAKERS HARADSALLMANNING S:2

Sokande: Lundaskogs Byalag
Handldggare: Elin Nordin

Bygglovhandldggare
0155:24 88 14
bygglov@nykoping.se

Varfiir blir du som granne beriird
Arendet gdller en uppforande av ett vindskydd. Vi har ansett att du dr berord i drendet och
ska ges m6jlighet att komma in med synpunkter innan vifattar beslut.

Si hir yttrar du dig
Ditt eventuella yttrande ska komma in till oss senast 2017-06-29 och du skickar det till:

Nykdpings kommun
Samhdllsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyk6ping

Du kan lSmna dift yttrande pd sidan tv6 eller i en separat skrivelse. V€iljer du att skicka in en
separat skrivelse ange diarienummer BTN 2017-000354.

Aven om du inte har n6gon erinran dr vi tacksamma om du svarar s6 snart som mojligt. Det
underldttar for sokanden att f6 sin ansokan snabbt behandlad.

Vilka handlingar har du tagit delarr?
N6r du undertecknar granneyttrandet intygar du samtidigt att du har tagit del av foljande
ritningar:

1 st karta ankomststdmplad 2017-06-12
2 st situationsplaner ankomststdmplade 2017-06-08
1 st fasadritning ankomststdmplad 2017-05-04
1 st ansokan ankomststdmplad 2017-05-04

Med vinlig hilsning

,M
Elin Nordin
Bygglovhandldggare

Postadress Besoksadress Tfn 0155-24 82 50 Org nr 212000-2940
Nyk6pings kommun Stadshuset E-post bygglov@nykoping.se Bg 619{342
Samhallsbyggnad Stora torget kommun@nykoping.se
B)€glovenhe!9n Nyk6ping wvr/w.nykopirE.se
611 83 NYKOPING



20't7-06-1'l
BTN 2017{00354

Ansokan om bygglov f6r uppforande av vind.skydd har kommit in fr6n Lundaskogs Byalag
pA fastigheten lOttAxERS HARADSALLMANNING S:2 och du anses vara benird.

Du ges nu mdjlighet att yttra dig 6ver den ansdkan som kommit in.

Du kan avge yttrande pA nedanst6ende talong eller i separat skrivelse.

Undertecknad

har inget att erinra mot fOreslagen 6tgdrd

framfor erinran enligt separat skrivelse

framfor erinran enligt nedan

tr

tr

NYKOPINGS KOMMUN
By.olt- och tekniknimnden

t7-00- l t r  0771
En|ist de{q/*a St rqNellr,

ortochdatum ilf/..n {otv o6 /3

G S:2

Tfn 0155-248250
E-post bpglov@nykoping.se

Telefon: 07- 59/6+ ?

Postadress
Nyt6pings kommun
Samhdllsbyggnad
B)€glovenheten
61183 NYKOPING

Bes6ksadress
Stiadshuset
Stora torget
Nyk6ping

Org nr 212000-2940
Bg 619{342
kommun@nykoping.se
t^rw\ r.nykoping.se

2017 -06- | r



BTN

OBSI Ej falctura

Fakturaund

49722

Utskriftsdatum

2017{6-26

Sidan 1 av 1

Fakturaunderlag
Kundroferon3

Fakturatext

lntemkund

Nej

Besdksadress
Stora Torget 1, Stadshuset

Fakturaund datum Persrorgnl

2017-06-22 802460-3055
Kundnamn
Lundaskogs Byalag
Norralund, c/o Kurt Nystrtim

61196 JONAKER

A'pri3

Avgiftsspecifikation

Avseende
Arende: BTN 201 7-OOO354
Fastighet: JoNAKERS HARADSALLMANNTNG S:2
Ansokan om bygglov for uppforande av vindskydd/skdrmskydd

Eanimnlng

Bygglov enkla 8
byggnader <50m2

Ad mi ni stration i n kl arkiveri ng
Byggnad - placering

Byggnad - yttre ytformning

Strartbesked enkla 0
byggnader <50 m2

Administration vid
sfarfbesked sa mtidigt med
bygglov
Starfbesked (gdller dve n
rivning)
S/utbesked el I er i nte ri mi st
s/ulbes

Undenattelse och 0
kommunicering

Sakdgare 1 st
Kungbrelse i Post- o
lnrikestidning

Faktunldentltet Orderldentltet

An var Vorkr||nhe Konto Kontol Pnorektrr Antrl

23060000 07412

23060000 07412

23060000 07412

Ftirfalloditum Faktura belopp oxkl momr

3 031,00
lloms

0,00

Ioma

31108

31 108

31 108

Fakturabelopp

B.lopp
Erklrmrtt.

o,oo 985,00

627,00
179,(n
179,(n

0,00 896,00

358,00

269,@

269,N

o,oo 1 150,00

896,N
254,@

Adrc33
Samhgllsbyggnad
611 83 Nykoplng

Tclcfon/Fax
0155 24 80 00

Webbadress/E-poet
www.nykoplng.se
samhallsbyggnad@nykoplng.se

3 031,00



UNykoping ANSOKAtvRttwlAlRl.t

Har du tidigare haft kontakt med nAgon handldggare i drendet? [ Ja f] Nej

Handldggarens namn:

2. Ansdkan avser

Lars Rundgren

S Bygglov D StranOskyddsdispens ! lngripandebesked

fi forhandsbesked ! Rivningslov

! Marklov ! Villkorbesked
Bygglov f6r tidsbegrdnsat lov I Tidigare arende (drendenummer)

Berdknad produktionskostnad: E tagre dn 450 000 ! hogre 6n 450 000
2017-06-01

Berdknad byggstart:

3.Typ av itgdrd

S Nybyggnad fl tittbyggnad tr Skylt och/ljusanordning fl Fasadandring ! Plank/mur

! Andrad anvdndning frAn - till (ex. bostad till kontor):

E Annan Atgard 
Uppfdrande av Vindskydd/ sktirmskydd

n Enbostadshus (permanentboende) tr Enbostadshus (fritidshus) fl Flerbostadshus

fl AffarsJKontorshus n Industribyggnad ! Garage/fdnAd/gdststugaeller dyl.

Annat Vindskydd/ skdrmskydd
Berord 

"r"" 
t" 1o m'

Bygg- och teknikndmnden

1. Fastiqhet och s6kande

| ruvroplNcs KoMMUN
I Ansdkan ent. pufnXt frvqq'och tckniknAmnden

Bygglov, strand{kydd. besked etc.
,  

- i  
-g i : - fE 0771

E Anmalan ".r pT$i 
nr o@ia^St rqw

J8'ii'Si'di'fflqHrad sa I I m €in n i n g S : 2
Fastighetsadress

fflfiUAffi863Byaras Oroanisationsnummer/Personnummer
802460-3055

Adressc/o Kurl Nystrom
E-oostadress
kurt.t. nystrom @ g mail. com

Postadress
NoiiSiund, 61 1 96 .tOruAxen

Telefon (aven rikhummer)
0155-745 44

Fakturamottjagare (om annan an s6kande) Organisationsnummer/Personnummer

Faktureringsadress Postiadress

n etOstaO D Rofkanal ! Vatten och avlopp ! Bdrande konstruktion DVentilation n Hiss

! Rivningsanmalan

POSTADRESS

Nyk6pings kommun
Samhallsbyggnad
B)€glovenheten
61183 NYKOPING

BESOKSAORESS

Stadshuset, Stora Torget
TELEFON

01 55-24 80 00

E-POST OCH WEBB

bvoolov@n!kooino.se

www. nykopi ng. se/byg glov

ORGANISATIONSNR

21 20 00-2940



Fasadbeklednad

f lTegel
Takbcllggning

! Lertegel

Kul6rer:

n Plat I Tra

!PEt f lPapp

! Puts flctas

fl Skiffer I Koppar

Ansrutnrnsun Kommunan *ffi;l|f,- *il#l"n

Vatten n ! ! leetintliganldggning

Avtopp 1 D n nNYanldggning

Sdrmlandsleden.
Skiirmskydd/ Vindskydd kommer att anvdndas som rastplats vid det nyrenoverade
skogsbrandtornet pa Si Bengtsberget
SL2r*"s, t ; ;cr ' r t  {v. , . , r /#,1",  b;rrrr t tc!r  a: :" ; '  ! , , . * , r ' .6/a,  f t ,  S"/ais 

J i r  er t

f ,o{ ,  . , , r , i ' (  t , '  t - t f i ,e . " '  l r r . ,  t , , i , ,  r " - i  Lr . t t ,  e,(  -  r" ! t . t '

8. Certifierad PBL (liis mer om kontrollansvariqs roll
Namn Personnummer Beh6righetsnummer

Adress Postadress

E-postadress Telefon (aven riktnummer)

und 2017-04-
Namnfort)dligande

Kurt Nystrom

10.Information om

En avgift f0r ans0kan eller anmdlan tas ut enligt en taxa som dr beslutad i kommunfullmdktige.
Mer information om avgifter och aktuell taxa hittar du pA www.nykoping.se/bygglov. Aven om du som
s6kande Atertar drendet, tas en avgift ut.
Dina personuppgifter kommer att anvdndas f6r att administrera din ansOkan. Personnummer anvdnds fdr
att fA en sdker identifikation. Uppgifterna kan dven komma att efterfrAgas fdr information och
marknadsf6ring. Om du vill att uppgifterna dndras eller om du vill ha ytterligare information kontakta
Samhdllsbyggnad.
Personuppgiftsansvarig dr Bygg- och teknikndmnden.

Anmalan skickas till:
Nyk6pings kommun
Samhillsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyk6ping Pi www.nykoping.se/bygglov hittar du information om vilka

bilagor du behdver bifoga till din ans6kan.

POSTAORESS BESOKSADRESS

Nykopings kommun Stadshuset, Stora Torget
Samhallsb!€gnad
B),gglovenheten
61183 NYKOPING

TELEFON

01 55-24 80 00

E-POST OCH WEBB ORGANISATIONSNR

bvoolov@nvkooino.se .21 20 OO-2940

www. nykopi ng. se/byg glov
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