
Från:                                  "Sundholm Karl-Joel" <Karl-Joel.Sundholm@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Wed, 12 Dec 2018 15:55:28 +0100
Till:                                     "D-DL-Diariet" <D-DL-Diariet@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: Ärende: [BTN 2018-000850:294433] Exp till sökande
Bilagor:                             S420107@nyk18102209300.pdf, S420107@nyk18102209301.pdf, 
S420107@nyk18102209310.pdf, S420107@nyk18102209311.pdf, S420107@nyk18102209312.pdf, 
S420107@nyk18102209313.pdf, S420107@nyk18102209314.pdf, S420107@nyk18102209315.pdf, 
S420107@nyk18102209316.pdf, S420107@nyk18102209320.pdf, S420107@nyk18102209473.pdf, E-
post-Karl-Joel Sundholm - Länsstyrelsen i Södermanlands Län-7ee234ca-cf1a-4755-916e-
13f637abc88d.Pdf, jan linder.pdf, karin gustafsson.pdf, NBygglov_startbesked.Pdf, Fakturaunderlag.pdf

Hej!
Dnr 7131-2018

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ulrica Forsell <byggr@nykoping.se> 
Skickat: den 12 december 2018 14:25
Till: Sundholm Karl-Joel <Karl-Joel.Sundholm@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ärende: [BTN 2018-000850:294433] Exp till sökande

Ärende: [BTN 2018-000850:294433] Hej, ni har fått beslut i ärende BTN 2018-850 enligt bifogat dokument.

Med vänlig hälsning
Ulrica Forsell | Koordinator
Bygglovenheten | Samhällsbyggnad
Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping
Telefon 0155-24 80 00 | Bygglov 0155-24 82 50
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Utdragsbestyrkande  Antal sidor 
  1(4) 

 

  Delegationsprotokoll 
 2018-11-30 

Bygg- och tekniknämnden Dnr  BTN 2018-000850 D A 2018-001641 

 

 
 
 

Beslut om bygglov och startbesked 
 
Ärendet avser: Ansökan om bygglov för uppförande av multrumtoaletter 
Fastighet: SÄVÖ 1:1 
 
  

Beskrivning 
 

Ärendet avser uppförande av fyra byggnader för multrumstoa-
letter med sammanlagd byggnadsarea ca 22 m2. 
 

Platsen ligger utanför detaljplanelagt område, inom område 
med riksintressen för naturvård, rörligt friluftsliv, kulturmiljö, 
riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken samt inom ett naturre-
servat. 
 
Strandskyddsdispens har lämnats av länsstyrelsen i beslut 
2018-06-11. 
 
Åtgärderna är förenliga med ovan nämnda intressen. Av hand-
lingarna i ansökan framgår hur hänsyn tas till naturmiljön. 
Byggnadernas funktion stöder intressena för det rörliga frilufts-
livet. Deras placering, anspråkslösa storlek och övrig utform-
ning gör att deras omgivningspåverkan är liten.  
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga 
negativa synpunkter har kommit in. 
 
 
 

Kontrollplan Sökanden meddelar att åtgärden är färdigställd genom att 
använda kommunens e-tjänst. Du loggar in med din e-
legitimation - Slutbesked bygg - ansökan / intyg färdigställd 
byggåtgärd. 
 

Det går också bra att använda blanketten ”Intyg om färdig-
ställd byggåtgärd”. 
 
 
 

Beslut 

 

 

 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 
Ovanstående kontrollplan fastställs. 
 

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

Sökande: Länsstyrelsen i Södermanlands Län 

  

 611 86 NYKÖPING 

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001641
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Kontroll- 
ansvarig 
 

Ärendet kräver inte kontrollansvarig. 
 
  

 
Förutsättningar 
för slutbesked 
 

Intyg om färdigställd byggåtgärd ska lämnas in till Bygg- och 
tekniknämnden. Detta kan göras med e-legitimation i kommu-
nens e-tjänst - Ansökan om slutbesked.  
Länk till e-tjänst: 
https://etjanster.nykoping.se/SHB_2017_SLUT  
 

En lägeskontroll ska vara utförd av kommunens kartenhet. 
Lägeskontrollen ska beställas av dig och är kostnadsfri.  
Du gör beställningen när fasader är uppförda antingen via  
mail kartenheten@nykoping.se eller telefon 0155-24 83 22. 
Detta kan även göras med e-legitimation i kommunens e-
tjänst – Beställa lägeskontroll. Länk till e-tjänst: 
https://etjanster.nykoping.se/SHB_2017_LAGES 
 
 
 

Upplysningar 
 

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om 
startbesked meddelats samtidigt som lovbeslutet. 
Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men 
innan lovbeslutet fått laga kraft sker det på egen risk eftersom 
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Innan byggnader får tas i bruk måste ett skriftligt slutbesked 
ha meddelats av Bygg- och tekniknämnden enligt 10 kap 4 § 
plan- och bygglagen. 
 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 
kraft. 
 

Miljönämnden ska ha gett sitt tillstånd för multrumsanläggning 
innan arbeten påbörjas. 
 
Finutstakning av byggnadsverket krävs inte innan arbetena får 
påbörjas. 
 
Fastighetsägaren ska ha gett sitt tillstånd innan byggnadsar-
betena får påbörjas. 
 
En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbygg-
nad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man 
kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och 
höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 

 
 
 

Avgift 4580 kronor, se bifogat fakturaunderlag. 
 

Vänta med att betala denna avgift tills ni får en separat 
faktura från oss. 
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Beslutande  
 
 
 
 
 
Hadar Nordblom 
Bygglovarkitekt 
 
 
 
Handlingar som hör till beslutet: 
Remissvar, 2 st inkom: 2018-11-12 
Beslut, länsstyrelsen inkom: 2018-10-22 
Beskrivning inkom: 2018-10-22 
Konstruktionsritning inkom: 2018-10-22 
Fasadritningar, 2 st inkom: 2018-10-22 
Kartor, 5 st inkom: 2018-10-22 
Ansökan inkom: 2018-10-22 
 
 
 
Bilaga: 
Intyg om färdigställd byggåtgärd 
 
 
 
Kopia på beslut skickas till: 
Sökanden 
Akten 
 
 
 
Beslut delges (9 kap 41 § plan- och bygglagen): 
Samtliga ägare till fastigheten 
 
 
 
Beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar (9 kap 41a § plan- och bygg-
lagen) 
 
 
 
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § plan- och bygglagen): 
Ägare av fastigheterna Sävö 1:2, 1:3, 1:4, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 
1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19 och 1:24. 
 
Meddelande till andra sakägare än ovan nämnda skickas ej ut eftersom anta-
let är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som 
är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet. 
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Hur man överklagar 

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länssty-
relsen i Södermanlands län. 

Överklagandeskrivelsen skall skickas eller lämnas till: 

Bygg- och tekniknämnden 
Nyköpings kommun 
Stadshuset 
611 83  NYKÖPING 

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del 
av beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Nyköpings kommun inom 
tre veckor från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto 
som följde med beslutet.  

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du 
enligt plan- och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt 
att överklaga beslut om lov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt 
överklagande senast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inri-
kes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se). 

I ett överklagande skall du ange vilket beslut som överklagas och hur du tyck-

er att beslutet skall ändras, till exempel att beslutet helt skall upphävas. Bifoga 

gärna handlingar som stöder din uppfattning. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skall vi snarast skicka handlingarna 
vidare till länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att under-
teckna överklagandeskrivelsen. 

Om något är oklart fråga gärna Samhällsbyggnad,  

e-post: bygglov@nykoping.se, telefon: 0155-24 82 50 
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Till:Karl-Joel Sundholm - Länsstyrelsen i Södermanlands Län <karl-
joel.sundholm@lansstyrelsen.se>
Ämne:Ärende: [BTN 2018-000850] Vi har tagit emot ditt ärende
 
Ditt ärende har nu kommit in till bygglovenheten. Uppgifterna här nedanför behöver du om du vill
fråga oss om något.
 
Fastighet: SÄVÖ 1:1
Ärende: Ansökan om bygglov för uppförande av multrumtoalett
Diarienummer: BTN 2018-000850
 
Inom några dagar  får du ett meddelande med kontaktuppgifter till din handläggare.
 
Vi  tar ut en avgift för handläggningen som bestäms av en taxa beslutad av kommunfullmäktige.
Taxan och exempel på avgifter hittar du på vår webbplats www.nykoping.se.
 
Vid kontakt med bygglovenheten, uppge diarienummer BTN 2018-000850.
 
 
Hälsningar
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
bygglov@nykoping.se

B
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 – 2018-11-30 – B
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Från: janne.linder@telia.com
Till: Nyköpings kommun - Bygglov
Ärende: Grannyttrande bygglov
Datum: den 10 november 2018 09:51:00

Hej
Jag har fått en förfrågan avseende "Ansökan om bygglov för uppförande av multrumstoalett" Dnr BTN 2018-
000850. I e-tjänsten kommer det inte upp någon remiss så jag svarar på detta sätt istället. Jag har inget att erinra
mot byggena av toaletter.

Hälsningar
Janne Linder
Sävö 1
610 75 Västerljung
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Från: karin.solbo@telia.com
Till: Nyköpings kommun - Bygglov
Ärende: Grannyttrande BTN 2018-000850
Datum: den 10 november 2018 10:07:38
Bilagor: Grannyttrande e-tjänst.PNG

Hej,

Jag har inget emot att det byggs multrumstoaletter på Sävö.

Att svara via e-tjänsten gick inte. Fanns inget ärende jag kunde svara på där.

/Karin Gustafsson
Sävö 1
610 75
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BTN
Utskriftsdatum

2018-12-12

Sidan 1 av 1

Fakturaunderlag

2018-12-12

Fakturaund  datum KundnrFakturaund  nr

 61 568 

Internkund

Nej

Kundreferens Pers/Orgnr

202100-2262

Kundnamn

838 73  FRÖSÖN

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

Fakturatext

FE98

Avgiftsspecifikation

Avseende

Ärende: BTN 2018-000850

Fastighet: SÄVÖ 1:1

Ansökan om bygglov för uppförande av multrumtoalett

Ansvar Verksamhe

t

Konto Konto4 ProjektnrBenämning Moms
Belopp 

Exkl moms
Antal A´prisArea

Bygglov enkla 

byggnader <50m2

 0,0023060000 07412 31108 15  1 592,00

Administration inkl arkivering  796,00

Byggnaden  796,00

Startbesked enkla 

byggnader <50 m2

 0,0023060000 07412 31108 0  910,00

Administration vid 

startbesked samtidigt med 

bygglov

 364,00

Startbesked (gäller även 

rivning)

 273,00

Slutbesked eller interimist 

slutbes

 273,00

Underrättelse och 

kommunicering

 0,0023060000 07412 31108 0  2 078,00

Sakägare 2-5st  1 820,00

Kungörelse i Post- o 

Inrikestidning

 258,00

Fakturaidentitet Orderidentitet Förfallodatum

 0,00

Moms

 4 580,00

FakturabeloppFaktura belopp exkl moms

 4 580,00

Telefon/Fax

0155 24 80 00

Webbadress/E-post

www.nykoping.se

bygglov@nykoping.se

Besöksadress

Stora Torget 1, Stadshuset

Adress

Samhällsbyggnad

611 83 Nyköping Page 26 of 26



 
 

Bygg- och tekniknämnden 

 

ANSÖKAN/ANMÄLAN 
 
 
 
Ansökan enl. punkt 2. 
Bygglov, strandskydd, besked etc. 
 
Anmälan enl. punkt 4. 

 
1. Fastighet och sökande 

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Sökande (byggherre) Organisationsnummer/Personnummer 

Adress E-postadress 

Postadress Telefon (även riktnummer) 

Fakturamottagare (om annan än sökande) Organisationsnummer/Personnummer 

Faktureringsadress Postadress 

 
Har du tidigare haft kontakt med någon handläggare i ärendet? Ja Nej 

 
Handläggarens namn:    

 
2. Ansökan avser 

 

Bygglov 
 

Förhandsbesked 
 

Marklov 

 
 
Strandskyddsdispens 
 
Rivningslov 
 
Villkorbesked 

 
 
Ingripandebesked 

Bygglov för tidsbegränsat lov Tidigare ärende (ärendenummer) 
 
 
 

Beräknad produktionskostnad:  lägre än 450 000  högre än 450 000 
 

Beräknad byggstart:    
 

3. Typ av åtgärd 
 

Nybyggnad Tillbyggnad Skylt och/ljusanordning Fasadändring Plank/mur 
 

Ändrad användning från - till (ex. bostad till kontor):     
 

Annan åtgärd    
 
 

4. Anmälan gäller Attefallsåtgärd, rivningsanmälan eller installation/ändring av 
 

          Eldstad       Rökkanal    Vatten och avlopp   Bärande konstruktion Ventilation  Hiss 
 

 Attefallsåtgärd _____________________________________________         Rivningsanmälan 
 

 
5. Byggnadstyp 

 

Enbostadshus (permanentboende)  Enbostadshus (fritidshus)         Flerbostadshus  
 

           Affärs-/Kontorshus         Industribyggnad       Garage/förråd/ gäststuga eller dyl.  
 
     Annat   __________________________       Berörd area   __m² 
 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST OCH WEBB ORGANISATIONSNR 

Nyköpings kommun Stadshuset, Stora Torget 0155-24 80 00 bygglov@nykoping.se   21 20 00-2940 
Samhällsbyggnad 
Bygglovenheten www.nykoping.se/bygglov 
611 83 NYKÖPING 

mailto:bygglov@nykoping.se%20%09
http://www.nykoping.se/bygglov


6. Utvändiga material och färger (vid ny- och tillbyggnad, ombyggnad samt ändring) 
Fasadbeklädnad Annat Färg (NCS-nr) 

Tegel Betong Plåt Trä Puts Glas    
Takbeläggning 

Lertegel Betong Plåt Papp Skiffer Koppar    
 

Kulörer:    
 
 

Anslutning till Kommunalt Gemensamhets- 
anläggning 

 

Vatten 
 

Avlopp 
 

Dagvatten 

Enskild 
anläggning 

 
 
Befintlig anläggning 
 
Ny anläggning 

 
7. Kortfattad beskrivning av ärendet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Certifierad kontrollansvarig enligt PBL (läs mer om kontrollansvarigs roll på www.nykoping.se/ka) 
Namn Personnummer Behörighetsnummer 

Adress Postadress 

E-postadress Telefon (även riktnummer) 

 
 

9. Sökandens namnteckning 
Ort och datum 

 
 

Namnteckning Namnförtydligande 
 
 
 
 

10. Information om avgifter och personuppgiftslagen (PUL) 
 

En avgift för ansökan eller anmälan tas ut enligt en taxa som är beslutad i kommunfullmäktige. 
Mer information om avgifter och aktuell taxa hittar du på www.nykoping.se/bygglov. Även om du som 
sökande återtar ärendet, tas en avgift ut. 
Dina personuppgifter kommer att användas för att administrera din ansökan. Personnummer används för 
att få en säker identifikation. Uppgifterna kan även komma att efterfrågas för information och 
marknadsföring. Om du vill att uppgifterna ändras eller om du vill ha ytterligare information kontakta 
Samhällsbyggnad. 
Personuppgiftsansvarig är Bygg- och tekniknämnden. 

 

 
 
 

Anmälan skickas till: 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad 
Bygglovenheten 
611 83 Nyköping På www.nykoping.se/bygglov hittar du information om vilka 

bilagor du behöver bifoga till din ansökan. 
 

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST OCH WEBB ORGANISATIONSNR 

Nyköpings kommun Stadshuset, Stora Torget  0155-24 80 00  bygglov@nykoping.se  21 20 00-2940 
Samhällsbyggnad 
Bygglovenheten www.nykoping.se/bygglov 
611 83 NYKÖPING

http://www.nykoping.se/ka
http://www.nykoping.se/bygglov
http://www.nykoping.se/bygglov
mailto:bygglov@nykoping.se%09
http://www.nykoping.se/bygglov


Vilka handlingar ska jag bifoga? 

Postadress: Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad, Bygglovenheten 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 
Stora Torget 1 
www.nykoping.se/bygglov 

Tfn: 0155-24 80 00 
E-post:  bygglov@nykoping.se 

 

 

 
 

Ansökan om bygglov eller rivningslov 
  Ansökningsblankett – 1 ex 
  Situationsplan – 2 ex 
  Planritning – 2 ex 
  Fasadritning – 2 ex 
  Sektionsritning – 2 ex 

 
 

Förhandsbesked 
  Ansökningsblankett – 1 ex 
  Situationsplan – 2 ex 
  Karta – 2 ex 

 
 

Anmälningspliktiga åtgärder 
 

Attefallsåtgärder 
  Anmälningsblankett – 1 ex 
  Situationsplan – 1 ex 
  Planritning – 1 ex 
  Fasadritning – 1 ex 
  Sektionsritning – 1 ex 
 
Vid komplementbostadshus Attefall behövs även: 
  Konstruktionsritningar – 1 ex 
  Installationsritningar för vatten/avlopp, ventilation (samt golvvärme om det installeras) – 1 ex 
 

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och/eller rökkanal 
  Anmälningsblankett – 1 ex 

 
Om ny skorsten uppförs ska du bifoga: 
  Fasadritning med skorstenens mått och placering – 1 ex 
  Planritning med eldstadens placering – 1 ex 

 
Installation av vatten och avlopp eller ventilation 

  Anmälningsblankett – 1 ex 
  Situationsplan – 1 ex 
  Planritning med VA alternativt ventilation inritat – 1 ex 

 
Installation av hiss 

  Anmälningsblankett – 1 ex 
  Situationsplan – 1 ex 
  Planritning – 1 ex 
  Fasadritning – 1 ex 
  Sektionsritning – 1 ex 

 
Ändring av bärande konstruktion 

  Anmälningsblankett – 1 ex 
  Planritning – 1 ex 
  Fasadritning – 1 ex 
  Sektionsritning – 1 ex 

http://www.nykoping.se/
mailto:bygglov@nykoping.se


Postadress: Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad, Bygglovenheten 
611 83 NYKÖPING 

Besöksadress 
Stadshuset 
Stora Torget 1 
www.nykoping.se/bygglov 

Tfn: 0155-24 80 00 
E-post:  bygglov@nykoping.se 

Hur ska handlingarna se ut?  

 

 
 

Din ansökan/anmälan ska innehålla en enkel beskrivning av vad du vill göra. Ange 
vem som är kontrollansvarig (KA) om ditt bygge kräver en sådan. Läs mer 
på www.nykoping.se/kontrollansvarig. 

 
Om du anmäler en eldstad ska du ange vilken typ av eldstad du tänker installera 
samt om skorsten redan finns eller ska uppföras. 

 

 
Situationsplanen ska visa hur nuvarande byggnader är placerade på tomten och 
var den tänkta ny- eller tillbyggnaden placeras. Planen ska grunda sig på tillförlitligt 
kartmaterial t.ex. i skala 1:400. Ibland krävs nybyggnadskarta vid nybyggnation av 
t.ex. bostadshus och kontor inom detaljplanelagt område. Nybyggnadskarta kan du 
beställa från Samhällsbyggnad, beställningsblankett finns 
på www.nykoping.se/nybyggnadskarta. Du kan även använda vår e-tjänst 
på www.mittbygge.se. 

 
Utanför detaljplanelagt område räcker det med en avstyckningskarta som du 
beställer från Lantmäteriet, tfn 0771-636 363. Vid enklare ärenden kan vi 
tillhandahålla kartor. 

 
Planritningen ska visa planlösningen och rummens användning i en byggnad. 

 
Fasadritningen ska visa byggnaden utifrån i 2D, det vill säga ingen 
perspektivritning. Ange även marklinjen. 

 
Sektionsritningen ska visa byggnaden i genomskärning. 

 
Krav på ritningar: 

  Utförda i skala 1:50 eller 1:100 
  Måttsatta 
  Utförda med svart på vitt papper (inte rutat papper) och fackmannamässigt utförda. 
  Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tydligt, inte med färg eller gråskala. 

 
 
Äldre ritningar på ditt hus kan finnas i vårt arkiv. Kontakta Serviceenheten på 
Samhällsbyggnad, tfn 0155-24 82 92. 

 
 

Du är givetvis välkommen att kontakta oss för att få tips och råd om din 
ansökan eller anmälan. 

http://www.nykoping.se/
mailto:bygglov@nykoping.se
http://www.nykoping.se/kontrollansvarig
http://nykoping.se/Bo-bygga-och-miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Detaljplanering1/
http://www.nykoping.se/nybyggnadskarta
http://www.mittbygge.se/
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LANSSTYKLSEN SCiät'A:INNLANDS LÄN 

2018 -12- 0 

Dnr 
Dnssnr 

Sökande: Länsstyrelsen i Södermanlands Län 
Stora Torget 1 
611 86 NYKÖPING 

Tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Sävö 1:1, 
Sävö naturreservat 

Tillståndet avser installation av torrtoalett och Clivus multrum samt eget 
omhändertagande av latrin och lakvatten/urin på fastigheten. 

Beslut: 
Tillstånd enligt 2 § kommunala hälsoskyddsföreskrifter samt 34 § renhållningsordning för 
Nyköpings kommun meddelas för installation av fyra torrtoaletter samt eget 
omhändertagande av latrin och lakvatten/urin på fastigheten Sävö 1:1. 

Tillstånd för eget omhändertagande av latrin och lakvatten/urin gäller i högst tio år från 
beslutsdatum. För förlängning av tillståndet behövs en ny ansökan. 

Tillståndet gäller under förutsättning att följande villkor uppfylls: 
• Installationen av torrtoaletten ska göras enligt tillverkarens anvisningar. 
• Spridning av lakvatten/urin på fastigheten ska ske under perioden maj-juli på grönyta på 

minst 250 rn2  per torrtoalett. Spridning ska om möjligt ske kvällstid. 
• Spridning av lakvatten/urin ska ej ske närmare än 20 m från vattentäkt eller öppet vatten. 
• Restprodukten från torrtoaletterna ska komposteras i för ändamålet avsedd 

latrinkompost i minst 6 månader efter avslutad påfyllning av komposten om det är en 
varmkompost (minst 50 grader) alternativt 24 månader om det är en kallkompost. Detta 
för att bakterier och virus ska avdödas innan spridning. 

• Komposterat latrin får spridas på minst 50 rn2  beväxt yta per torrtoalett. 
• Kompostering av fekalier och spridning av lakvatten/urin ska i övrigt ske på sådant sätt 

att inte olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. 
• Avloppsanläggningarna ska utföras i enlighet med inlämnad ansökan och situationsplan. 

Om avvikelser från ansökan eller situationsplanen behöver göras vid anläggandet ska 
detta anmälas till miljöenheten och nya handlingar eller situationsplan upprättas. 

Beskrivning 
På fastigheten kommer fyra torrtoaletter med tillhörande Clivus multrum att installeras. 
Toaletterna kommer att placeras vid Sävö Västra berget, Sävö Södra Boholmsviken, Sävö 
Norra Boholnnsviken samt Sävö Huvviken. 

För utformning av latrinkompost se bifogat faktablad. Ytterligare 6 månaders 
efterkompostering rekommenderas för att få en tillförlitlig hygienisering. 

Komposterat latrin får spridas på minst 50 rn2  beväxt yta per torrtoalett. För gödsling av 
livsmedel som är i kontakt med jorden och konsumeras råa rekommenderas minst 2 
växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall (tex. bärbuskar, fruktträd, potatis) 
rekommenderas minst 1 växtsäsong emellan. 

Utdragsbestyrkande Antal sidor 
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Enligt delegation 

DELEGATIONSPROTOKOLL 
2018-11-22 
Beslutsnr Dnr 
DB 2216 2018-003101 

Lakvatten/Urin får spridas på minst 250 m2  beväxt yta per torrtoalett. Lämpliga ytor är 
jordbruksmark, blommor, gräsmattor eller buskar. Spridning får inte ske närmare än 20 
meter från vattentäkt eller öppet vatten. 

Tillstånd för eget omhändertagande av latrin och lakvatten/urin är personligt och gäller under 
de förhållanden som har uppgivits av sökanden. Om dessa förhållanden ändras eller om 
fastigheten byter innehavare, ska detta anmälas till Miljönämnden. 

Länsstyrelsen har i ett beslut meddelat att de beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av toalettbyggnader på Sävö 1:1. Länsstyrelsen har även meddelat dispens enligt 
reservatföreskrifterna för Sävö naturreservat. Länsstyrelsen bedömer att det inte krävs 
särskilt tillstånd för de tänkta åtgärderna inom Natura 2000-område. Beslutet har 
diarienummer 521-1023-2018. 

Sökande rekommenderas att underrätta grannar och andra som kan beröras av detta beslut. 
Berörda grannar har rätt att överklaga detta beslut inom tre veckor från den dag de tagit del 
av beslutet. 

Vid eventuell överlåtelse av fastigheten till ny ägare ska denne delges detta beslut. 

Avgift 
För handläggning av ansökan debiteras en fast avgift enligt Nyköpings kommuns taxa för 
miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken. Avgiften ska täcka kostnader för 
handläggningstid, dvs, den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
platsbesök, beredning i övrigt i ärendet samt beslut. 

2200 kronor debiteras enligt särskild faktura. 

Beslutande 

Emil Löfstrand 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Bilagor: 
Hur man överklagar, bilaga A 
Faktablad — Så hanterar du ditt avfall från mulltoalett samt förbränningstoalett 

Protokollsutdrag till: 
Sökande (inkl. bilagor) 
Fastighetsägare 
Entreprenör; Mariestads Sjöservice AB, Kaptensgränd 5, 542 45 Mariestad 
Renhållningen 
Akten 

Granskningssignatur: 

Utdragsbestyrkande Antal sidor 
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*Nyköping 

BILAGA A 
UNDERRÄTTELSE 
enligt 21-28 §§ förvaltningslagen 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Den som inte är nöjd med nämndens beslut skall skriva och överklaga detta hos 
länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Överklagandeskrivelsen skall skickas eller lämnas till: 

MILJÖNÄMNDEN 
Nyköpings kommun, Miljöenheten 
Stadshuset 
611 83 NYKÖPING 

Överklagandet skall ha kommit in till nämnden senast inom tre veckor från den 
dag beslutet mottagits/kvitterats. 

Ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Bifoga 
handlingar som stöder överklagandet. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer handlingarna snarast att 
skickas vidare til8 iänsstyrelsen, om inte nämnden vid omprövning ändrar 
besiutet sim begärts. 

GParn gnte att uppge nunn, ,dressich tel nnummer $ mt att 
underteckna överklagandeskrivels n. 

Om något är oklart ta gärna kontakt med Samhällsbyggnad, miljöenheten. 

Telefon: 0155-2480 00 

MILJÖNÄMNDEN 

Postadress Besöksadress Tfn. 0155-2480 00 Org nr 21 2000-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset E-post: miljo@nykoping.se Bg 619-0342 
Samhällsbyggnad, miljöenheten Stora torget 1 
611 83 NYKÖPING wmrw.nykoping.se  
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Miljöenheten 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 
tfn 0155-2489 20 
www.nykoping.se  

Så hanterar du ditt avfall från 
mulltoalett samt förbränningstoalett 
I fritidshus väljer fastighetsägare ibland att installera en förbränningstoalett 
eller torr toalettlösning (t ex urinseparerande toalett, mulltoalett, multrum eller 
utedass) istället för en vattentoalett. För att hanteringen inte ska innebära en 
olägenhet för människors hälsa och/eller miljön är det viktigt att avfallet 
hanteras på rätt sätt. I det här faktabladet hittar du råd om hur du ska hantera 
urin, latrin eller aska från din toalett. 

Olika typer av torra toaletter 
Utedass — Där samlas toalettpapper, urin och fekalier (latrin) upp i latrintunnor 
under toalettstolen. Dessa kan hämtas av Nyköpings kommun. 

Multrum - 1 multrummet samlas avfallet i en stor behållare under toalettstolen 
där det bryts ned biologiskt. Utrymmet eller behållaren ska vara uppvärmt eller 
isolerat så att förmultningsprocessen är igång året runt. 

Mulltoalett - En mulltoalett har sin behållare i direkt anslutning till 
toalettstolen. Urin och fekalier (latrin) blandas i behållaren och för att öka 
förmultningsprocessen rörs avfallet runt, mekaniskt eller manuellt. 

Urinsorterande toalett - En urinsorterande toalett separerar urin och fekalier i 
toalettstolen. Fekalier och papper faller ned i ett uppsamlingskärl. Urinen kan 
samlas upp i en tank. Avledning av urin direkt till marken eller till enkelt 
sandfilter godtas inte. 

Förbränningstoalett - I en förbränningstoalett förbränns all urin, fekalier och 
toalettpapper och kvar blir en liten mängd aska. 

Hantering och kompostering av latrin 
Det viktigaste är att kompostering sker på ett hygieniskt sätt utan risker för 
människors hälsa och/eller miljön. Kompostering av latrin från torrtoaletter kan 
accepteras i gles bebyggelse, förutsatt att riskerna för vattenföroreningar och 
lukt, liksom rått- och flugförekomst beaktas. Om du vill ha eget 
omhändertagande av latrinet krävs tillstånd från Miljönämnden, Nyköpings 
kommun. 

Om ni inte vill eller kan kompostera latrinet själva kan latrin hämtas av 
Nyköpings kommun. Kontakta Tekniska Divisionens kommunservice på tel: 
0155-24 88 00 för att veta när latrinturerna går och kostnader för detta. 

Kompostera minst 6 månader — varmkompostering 
Latrinen ska komposteras i minst 6 månader. Under komposteringen får inte 
nytt latrin tillföras. Under komposteringsperioden måste komposten uppnå en 
temperatur på minst 50 °C för att hygieniseras. Efterkompostera gärna 
ytterligare 6 månader innan komposten används som jordförbättringsmedel. 

Långtidslagring 
Om inte komposten uppnår en temperatur på minst 50 °C under kompost-
eringsperioden är processen att betrakta som långtidslagring. Då måste 
latrinen lagras i minst två år för att materialet ska vara tillräckligt hygieniserat 
för att kunna användas. 

Nyköpinc, 
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Miljöenheten 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 
Ib 0155-2489 20 
www.nykoping.se  

Hur man komposterar 
Det är viktigt att kompostmassan har tillgång till syre för att nedbrytningen ska 
fungera. Sätt till tillräckligt med strö, torv, sågspån eller liknande så att all 
fuktighet sugs upp. Även torrt gräs eller torra löv kan blandas i. 

Att bygga en latrinkompost 
För att förhindra avrinning eller markinfiltration ska komposten utformas i form 
av två behållare med täta sidor och tät botten. Den ska också förses med ett 
väl ventilerat och regnskyddande lock, beklätt med takpapp, plåt eller dylikt. 
Anläggningen ska vara placerad ovan mark. 

Beroende på vilken komposteringsmetod du använder ska behållarna vara 
dimensionerade för vardera minst 6 månaders alternativt två års 
latrinproduktion inklusive inblandningsmaterial. På marknaden finns färdiga 
behållare som kan användas om du inte vill bygga egna. 

Urintank 
För att kvävet i urinen inte ska avgå i gasform som ammoniak och för att 
förhindra störande lukt ska urinen samlas upp i en sluten och lufttät tank. 
Urintanken ska vara av varaktigt vattentätt material och förses med 
överfyllnadsskydd. Lagringsvolymen ska anpassas så att spridning kan ske 
under vår och försommar. Den ska också placeras frostfritt och svalt, gärna 
nedgrävd. 

Mängden urin per person beräknas vara 0,5 m3  per år eller 1-1,5 liter per 
person och dygn. Urintanken ska dimensioneras för minst fem personer. För 
fritidshus ska tanken dimensioneras efter vistelsetid. Vid mindre mängder kan 
urinen även samlas upp i plastdunk eller ejektortank. Om inte en urinbehållare 
är tillräckligt kan två eller flera mindre installeras för att uppnå tillräcklig volym. 

Spridning av urin och latrin 
Eget omhändertagande av urin/latrin på egen fastighet kan efter prövning av 
Miljönämnden tillåtas under förutsättning att vissa kriterier uppfylls. För 
spridning av urin krävs att det ska finnas lämplig mark och växtlighet. Till 
exempel jordbruksmark, blommor, gräsmattor eller buskar. Komposterat latrin 
får spridas på minst 10 m2  beväxt yta per person. För gödsling av livsmedel 
som är i kontakt med jorden och konsumeras råa rekommenderas minst 2 
växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall (t ex bärbuskar, 
fruktträd, potatis) rekommenderas minst 1 växtsäsong emellan. 

Spridning får ske om det finns en bevuxen yta på minst 50 m2/person. 
Spridning får inte ske närmare än 20 meter från vattentäkt eller öppet vatten. 
Urinen ska inte spridas med sprinklers eller vattenspridare. Vid gödsling av 
livsmedel ska det gå minst 1 månad mellan spridning och skörd. För att 
minska kväveförlusterna är spridning kvällstid och vid fuktigt väder att 
rekommendera. 

Urinen kan spridas outspädd och efterbevattning med enbart vatten ska då 
ske. Sprids urinen på annan plats än gräsmatta ska den myllas ned så snart 
som möjligt efter spridning. Det går också att späda urinen (1 del urin 9 delar 
vatten) innan spridning. 

Nyköping 



Förbränningstoaletter 
I en förbränningstoalett förbränns all urin, fekalier och toalettpapper, kvar blir 
en liten mängd aska. Förbränningen sker med hjälp av el eller gasol. 
Förbränningen sker under en begränsad tid och toaletten kan användas under 
tiden medan förbränningsprocessen pågår. Vissa av förbränningstoaletterna 
behöver tillgång till vatten. Det behöver vara en god lufttillgång till denna typ 
av toalett. 

Observera att det endast är urin, fekalier och toalettpapper som ska slängas i 
toaletten och gå till förbränning. 

Vid förbränning avgår kväve till luften i form av kvävgas och fosforn binds i 
askan. Tyvärr är fosforn svårtillgänglig för växtlighet och därmed är det liten 
möjlighet till kretslopp från en förbränningstoalett. Smittämnen finns inte kvar 
på grund av den höga temperaturen vid förbränning och därmed kan askan 
spridas direkt i trädgården utan kompostering. 

Om du vill installera en förbränningstoalett ska du lämna in en ansökan om 
tillstånd till Miljönämnden. Se respektive fabrikats anvisning när det gäller 
installation av förbränningstoalett. 

Tänk på att följa skötselanvisningarna från fabrikanten för att säkerställa att 
den valda förbränningstoaletten fungerar optimalt. 

Vart vänder jag mig om jag har frågor? 
Om du har frågor gällande latrinhämtning kontakta Kommunservice (Tekniska 
Divisionen) på 0155-24 88 00. 

Om du har frågor gällande kompostering av latrin, torrtoaletter eller enskilda 
avloppsanordningar kontakta miljöenheten på 0155-24 89 20 och fråga efter 
en avloppshandläggare. 

Miljöenheten 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 
tfn 0155-24 89 20 
www.nykoping.se  

Nyköpinc 
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Inrättande eller ändring av avloppsanordning 1)* 

* Hänvisningar i blanketten, se sidan 4

Fastighetsuppgifter  

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress 

Fastighetsägare Antal boende 

Handläggare som tidigare kontaktats i ärendet 

Sökande  

Namn Personnr (12 siffror) 

Adress 

Telefon (dagtid) Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Ansö kan/anmälan 

Ansökan/anmälan 2) avser  inrättande ändring 3) av avloppsanordning

för  helårsbostad  fritidsbostad 

Anordningen utförs av  sökanden  entreprenör 

Entreprenörens namn, adress, telefon 

Skyd dsavstånd till vattentäkt 

Avstånd till egen dricksvattenbrunn meter 

Avstånd till andra närliggande dricksvattenbrunnar meter 

Till ansökan/anmälan ska bifogas: 
� Situationsplan 4)

� Resultat från marktekniska undersökningar 5)

� Teknisk beskrivning 6)

� Granneyttrande 7)

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 

mailto:samhallsbyggnad@nykoping.se
http://www.nykoping.se
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 Avloppsanordningar med utsläpp 
Installationens/anordningens omfattning:  

 Vattentoalett  BDT (bad, disk, tvätt) Antal anslutna hushåll 8) 

Antal hus/byggnader 

Kommer bubbelpool/större badkar/jacuzzi att anslutas till avloppet?  Nej Ja volym: liter 

Anordningen utförs som: 

 BDT-avlopp till  ny slamavskiljare 15)  befintlig slamavskiljare 16) våtvolym m3/liter 

och därefter:  Markbädd, yta m2 Sandlagrets tjocklek  cm 

 Infiltration, yta m2 (siktanalys e.d. bifogas) 5) 

 Annat, nämligen 

 Infiltrationen/markbädden kommer att förses med kompaktfilter av typen 

Eventuellt utlopp sker till 7)  

WC- och BDT-avlopp till minireningsverk: 

Fabrikat och modell 

Dimensionering  hushåll 

Efterpoleringssteg14)  

Eventuellt utlopp sker till 7) 

 WC- och BDT-avlopp till  ny slamavskiljare 15)  befintlig slamavskiljare16) våtvolym m3/liter 

och därefter markbädd med efterföljande fosforfälla: 

”Markbädd på burk” Fabrikat 

Markbädd, yta m2 Sandlagrets tjocklek cm 

 Markbädden kommer att förses med kompaktfilter av typen 

Fosforfällans fabrikat Storlek kg 

Utlopp sker till 7)  

 WC- och BDT-avlopp till  ny slamavskiljare 15)  befintlig slamavskiljare16) våtvolym m3/liter 

kemisk fällning och därefter: 

Markbädd, yta m2 Sandlagrets tjocklek cm 

Infiltration, yta m2 (siktanalys e.d. bifogas) 5) 

Annat, nämligen 

 Infiltrationen/markbädden kommer att förses med kompaktfilter av typen 

Kemfällningens fabrikat   

Eventuellt utlopp sker till 7)  

Annan anordning än ovanstående, beskrivs i bilaga 

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 
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Eget omhändertagande 

Ansöker om tillstånd för eget omhändertagande av fosforbindande material 9) 

Yta spridning    m2 

Ansöker om tillstånd för eget omhändertagande av avvattnat slam 10) 

Avloppsanordningar utan utsläpp ( gäller toalett, för BDT-avlopp se föregående rubrik) 

 Multrum/Förmultningstoalett Typ 

 Annan typ av torrtoalett Typ 

 Ansöker om tillstånd för eget omhändertagande (kompostering) av latrin 11) 

 Urinsortering   till tank  liter  till annat, nämligen 

 Ansöker om tillstånd för spridning av urin på den egna fastigheten Spridningsareal m2 

 Sluten tank för extremt snålspolande toalett (<1 liter/spolning) Volym  liter 

Fabrikat 

Avstånd till tömningsfordon 

 Avstånd mellan slamavskiljare/minireningsverk och tömningsfordon 12) m 

 Avstånd mellan fosforfälla och tömningsfordon 13)  m 

Övr iga eventuella uppgifter 

Underskrift 

Ort och datum Sökande, namnteckning 

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; 
personnummer/organisationsnr, namn, adress samt 
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna 
hantera ditt ärende enligt Miljöbalken. 
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas 
ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering. 
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har 
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss via e-post 
miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20. 
Du når vårt dataskyddsombud via e-post 
dataskyddsombud@nykoping.se eller 
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR 
hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Blanketten skickas till: 
Nyköpings Kommun 
Samhällsbyggnad, Miljöenheten 
611 83  Nyköping 

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 

Namnförtydligande 

http://www.nykoping.se


Miljönämnden 
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Hänvisningar i blanketten 

1) Myndigheten beslutar på grundval av de uppgifter som lämnats i ansökan och förutsätter därför att lämnade
uppgifter är riktiga.

2) Inom planlagda områden i kommunen råder tillståndsplikt även för avloppsanordning utan vattentoalett. För
övriga områden krävs anmälan.

3) Ange under "Övriga eventuella uppgifter" en kortfattad beskrivning över ändringens omfattning (exempel på
ändring är när en markbädd ska grävas om).

4) På situationsplanen ska avloppsanordningens läge och eventuell utloppspunkt framgå. Med på situations-
planen ska finnas fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, tillfartsvägar samt vattendrag och
dräneringar inom 20 meter från planerad markbädd eller infiltration. Uppställningsplats för
slamsugningsfordon ska anges liksom läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäkter (inom 200 meter).

5) Redovisning av förundersökning, exempelvis geohydrologisk undersökning, samt resultat av jordprovtagning
skall bifogas i förekommande fall. Om en infiltrationsanläggning planeras krävs alltid  uppgifter om markens
infiltrationskapacitet (t ex siktanalys eller perkolationstest). Markprover ska tas där anordningen ska placeras,
därför bör miljöenheten kontaktas innan provtagning för att godkänna anordningens läge.

6) Kan vara ritningar, skisser, produktinformationsblad etc. I dessa ska anordningens reningskapacitet framgå
(främst reduktion av fosfor, kväve och BOD).

7) Granneyttrande krävs om anläggningen placeras eller om utsläpp sker närmare än 5 meter från
fastighetsgräns. Yttrande krävs även om utlopp mynnar i gemensamt dike samt om avloppsanordningen
förläggs eller spillvattnet avleds på annans marker (gäller även vid avledning till befintligt utlopp). Yttrande
kan lämnas via e-tjänst på https://etjanster.nykoping.se/ eller som blankett på www.nykoping.se

8) Om flera hushåll är anslutna kan ytterligare beskrivning lämnas under "Övriga eventuella uppgifter".

9) Tillstånd kan ges för eget omhändertagande av fosforbindande material från fosforfälla. Materialet ska
användas på den egna fastigheten och du måste ha lämplig mark, som t.ex. åkermark, att sprida materialet
på. Enligt anvisning från tillverkaren av Polonite kan 0,5-1 kg/m2 vara en lämplig dos vid spridning av
materialet.

10) Tillstånd kan ges för eget omhändertagande och kompostering av avvattnat slam om slammet har så låg
vattenhalt att det går att hantera på samma sätt som latrin. Det avvattnade slammet ska omhändertas för
användning av näringsämnen och det ska användas på den egna fastigheten på ett sätt som är godtagbart
med hänsyn till människors hälsa och miljön.

11) Latrin kan få komposteras och nyttiggöras på fastigheten om man har Miljönämndens tillstånd enligt 18 §
renhållningsordningen. Ange plats för kompostering på situationsplan.

12) Avståndet mellan tömningsfordonet och den anordning/kopplingspunkt som ska slamsugas bör inte överstiga
10 meter, sughöjden får inte vara mer än 6 meter. För ytterligare information se separat informationsblad från
renhållningen.

13) Fosforfällan ska placeras inom 7-10 meter från farbar väg för kranbil om filterkassett/storsäck på 500 kg
används. Om filterkassetten/storsäcken är på 1000 kg ska fosforfällan placeras inom 5 meter från farbar väg
för kranbil. För ytterligare information se separat informationsblad från renhållningen.

14) I områden med normal skyddsnivå för hälsoskyddet ska ett enklare efterpoleringssteg (t.ex. grusat dike,
stenkista, åkerdränering eller täckdike) alltid finnas om minireningsverk installeras.

15) Slamavskiljaren ska vara typgodkänd eller CE-märkt. Vid kemfällning rekommenderas generellt en större
slamavskiljare än normalt så att risken för slamflykt minimeras. Vid slamflykt kan den efterföljande bädden bli
igensatt och behöver då grävas om.

16) För att befintlig slamavskiljare ska få användas måste det vara en trekammarbrunn med hela mellan- och
ytterväggar samt T-rör i utgående ledning. Slamavskiljaren ska vara i sådant skick att dess funktion är
densamma som när den installerades.

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 

https://etjanster.nykoping.se/
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NYKÖPINGS KOMMUN 
MILJÖNÄMNDEN 
Enligt delegation 

DELEGATIONSPROTOKOLL 
2018-11-28 
Beslutsnr Dnr 
DB 2249 2018-003105 

LASSTYRELSEN SODERMte9 

2018 -12- 04 
Dnr 
Dossnr 

Länsstyrelsen i Södermanlands Län 
Stora Torget 1 
611 86 NYKÖPING 

Tillstånd för enskild avloppsanläggning på fastigheten Ringsö 1:3 

Tillståndet avser installation av torrtoalett och Clivus multrum samt eget 
omhändertagande av latrin och lakvatten/urin på fastigheten. 

Beslut: 
Tillstånd enligt 2 § kommunala hälsoskyddsföreskrifter samt 34 § renhållningsordning för 
Nyköpings kommun meddelas för installation av torrtoalett samt eget omhändertagande av 
latrin och lakvatten/urin på fastigheten Ringsö 1:3. 

Tillstånd för eget omhändertagande av latrin och lakvatten/urin gäller i högst tio år från 
beslutsdatum. För förlängning av tillståndet behövs en ny ansökan. 

Tillståndet gäller under förutsättning att följande villkor uppfylls: 
• Installationen av torrtoaletten ska göras enligt tillverkarens anvisningar. 
• Spridning av lakvatten/urin på fastigheten ska ske under perioden maj-juli på grönyta på 

minst 250 m2. Spridning ska om möjligt ske kvällstid. 
• Spridning av lakvatten/urin ska ej ske närmare än 20 m från vattentäkt eller öppet vatten. 
• Restprodukten från torrtoaletten ska komposteras i för ändamålet avsedd latrinkompost i 

minst 6 månader efter avslutad påfyllning av komposten om det är en varmkompost 
(minst 50 grader) alternativt 24 månader om det är en kallkompost. Detta för att bakterier 
och virus ska avdödas innan spridning. 

• Komposterat latrin får spridas på minst 50 m2  beväxt yta. 
• Kompostering av fekalier och spridning av lakvatten/urin ska i övrigt ske på sådant sätt 

att inte olägenhet för människors hälsa och miljön uppkommer. 
• Avloppsanläggningen ska utföras i enlighet med inlämnad ansökan och situationsplan. 

Om avvikelser från ansökan eller situationsplanen behöver göras vid anläggandet ska 
detta anmälas till miljöenheten och nya handlingar eller situationsplan upprättas. 

Beskrivning 
På fastigheten kommer en torrtoalett med tillhörande Clivus multrum att installeras. 

För utformning av latrinkompost se bifogat faktablad. Ytterligare 6 månaders 
efterkompostering rekommenderas för att få en tillförlitlig hygienisering. 

Komposterat latrin får spridas på minst 50 m2  beväxt yta. För gödsling av 
livsmedel som är i kontakt med jorden och konsumeras råa rekommenderas minst 2 
växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall (tex. bärbuskar, fruktträd, potatis) 
rekommenderas minst 1 växtsäsong emellan 
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NYKÖPINGS KOMMUN 
MILJÖNÄMNDEN 
Enligt delegation 

DELEGATIONSPROTOKOLL 

2018-11-28 
Beslutsnr Dnr 
DB 2249 2018-003105 

Lakvatten/Urin får spridas på minst 250 m2  beväxt yta per person. Lämpliga ytor är 
jordbruksmark, blommor, gräsmattor eller buskar. Spridning får inte ske närmare än 20 
meter från vattentäkt eller öppet vatten. 

Tillstånd för eget omhändertagande av latrin och lakvatten/urin är personligt och gäller under 
de boendeförhållanden som har uppgivits av sökanden. Om dessa förhållanden ändras eller 
om bostaden byter innehavare, ska detta anmälas till Miljönämnden. 

Länsstyrelsen har i ett beslut meddelat att de beviljar strandskyddsdispens för uppförande 
av toalettbyggnad på Ringsö 1:3. Länsstyrelsen har även meddelat dispens enligt 
reservatföreskrifterna för Rågö. Länsstyrelsen bedömer att det inte krävs särskilt tillstånd för 
den tänkta åtgärden inom Natura 2000-område. Beslutet har diarienummer 521-1023-2018. 

Sökande rekommenderas att underrätta grannar och andra som kan beröras av detta beslut. 
Berörda grannar har rätt att överklaga detta beslut inom tre veckor från den dag de tagit del 
av beslutet. 

Vid eventuell överlåtelse av fastigheten till ny ägare ska denne delges detta beslut. 

Avgift 
För handläggning av ansökan debiteras en fast avgift enligt Nyköpings kommuns taxa för 
miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken. Avgiften ska täcka kostnader för 
handläggningstid, dvs, den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt 
för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, 
platsbesök, beredning i övrigt i ärendet samt beslut. 

2200 kronor debiteras enligt särskild faktura. 

Beslutande 

Johanna Bird 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

Bilagor: 
Hur man överklagar, bilaga A 
Faktablad — Så hanterar du ditt avfall från mulltoalett samt förbränningstoalett 

Protokollsutdrag till: 
Sökande (inkl. bilagor) 
Fastighetsägare 
Entreprenör Mariestads Sjöservice AB, Kaptensgränd 5, 542 45 Mariestad. 
Renhållningen 
Akten 

Granskningssignatur Lji  
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BILAGA A 
UNDERRÄTTELSE 
enligt 21-28 §§ förvaltningslagen 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 
Den som inte är nöjd med nämndens beslut skall skriva och överklaga detta hos 
länsstyrelsen i Södermanlands län. 

Överklagandeskrivelsen skall skickas eller lämnas till: 

MILJÖNÄMNDEN 
Nyköpings kommun, Miljöenheten 
Stadshuset 
611 83 NYKÖPING 

Överklagandet skall ha kommit in till nämnden senast inom tre veckor från den 
dag beslutet mottagits/kvitterats. 

Ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring som begärs. Bifoga 
handlingar som stöder överklagandet. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid kommer handlingarna snarast att 
skickas vidare till länsstyrelsen, om inte nämnden vid omprövning ändrar 
beslutet som begärts. 

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att 
underteckna överklagandeskrivelsen. 

Om något är oklart ta gärna kontakt med Samhällsbyggnad, miljöenheten. 

Telefon: 0155-24 80 00 

MILJÖNÄMNDEN 

Postadress Besöksadress Tfn. 0155-2480 00 Org nr 21 20 00-29 40 
Nyköpings kommun Stadshuset E-post: miljo@nykoping.se Bg 619-0342 
Samhällsbyggnad, miljöenheten Stora torget 1 
611 83 NYKÖPING www.nykoping.se  



Så hanterar du ditt avfall från 
mulltoalett samt förbränningstoalett 
I fritidshus väljer ibland fastighetsägare att installera en förbränningstoalett 
eller torr lösning (t ex mulltoalett, multrum, utedass eller urinseparerande 
toalett) istället för en vattentoalett. För att hanteringen inte ska innebära en 
olägenhet för människors hälsa eller miljön är det viktigt av avfallet hanteras 
på rätt sätt. I det här informationsbladet hittar du råd om hur du ska hantera 
uppkommen latrin, urin eller aska från din toalett. 

Olika typer av torra toaletter 
Utedass — Där samlas toalettpapper, fekalier och urin upp i latrinburkar under 
toalettstolen. Dessa kan hämtas av Nyköpings kommun. 

Multrum - I multrummet samlas avfallet i en stor behållare under toalettstolen 
där det bryts ned biologiskt. Utrymmet eller behållaren ska vara uppvärmt eller 
isolerat så att förmultningsprocessen är igång året runt. 

Mulltoalett - En mulltoalett har sin behållare i direkt anslutning till 
toalettstolen. Urin och fekalier blandas i behållaren och för att öka 
förmultningsprocessen rörs avfallet runt, mekaniskt eller manuellt. 

Urinsorterande toalett - En urinsorterande toalett separerar urin och fekalier i 
toalettstolen. Fekalier och papper faller ned i ett uppsamlingskärl. Urinen kan 
samlas upp i en tank. Avledning av urin direkt till marken eller till enkelt 
sandfilter godtas inte. 

Hantering och kompostering av latrin 
Det viktigaste är att kompostering sker på ett hygieniskt sätt utan risker för 
människors hälsa eller miljön. Kompostering av latrin från vanliga torrklosetter 
kan accepteras i gles bebyggelse, förutsatt att riskerna för vattenföroreningar 
och lukt, liksom rått- och flugförekomst beaktas. Om ni vill ha eget 
omhändertagande av latrinet krävs tillstånd från Miljönämnden, Nyköpings 
kommun. 

Om ni inte vill eller kan kompostera latrinet själva kan latrin hämtas av 
Nyköpings kommun. Kontakta Tekniska Divisionens kommunservice på tel: Miljöenheten 
0155-24 88 00 för att veta när latrinturerna går och kostnader för detta. Nyköpings kommun 

611 83 Nyköping 
Hur man komposterar tfn 0155-24 80 00 

Efter att ena behållaren fyllts ska komposten lagras i 6 månader innan tömning www.nykoping.se  

får ske. Under tiden sker påfyllning i den andra behållaren. Genom att 
använda behållarna växelvis uppfylls kravet på 6 månaders lagring av latrin. 
Syftet är att bakterier och virus ska avdödas innan spridning av latrinet. 

För att olägenheter inte skall uppstå i samband med kompostering av latrin är 
det viktigt att komposteringsanläggningen sköts. För att gynna 
förmultningsprocessen kan man tillföra jord till anläggningen. För att inte det 
ska lukta eller att fluglarver utvecklas bör man tillföra släckt kalk eller kalkmjöl 
under den varma årstiden. Det är viktigt att behållaren placeras på en ur 
miljösynpunkt lämplig plats och på betryggande avstånd från vattentäkter och 
angränsande fastigheter. Det är även viktigt att tillräcklig mängd 
vätskeabsorberande material tillförs latrinkomposten. 

*Nyköping 



Att bygga en latrinkompost 
För att förhindra avrinning eller markinfiltration ska komposten utformas i form 
av två behållare med täta sidor och tät botten. Den ska också förses med ett 
väl ventilerat och regnskyddande lock, beklätt med takpapp, plåt eller dylikt. 
Anläggningen skall vara placerad ovan mark. 

Behållarna skall vara dimensionerade för vardera minst 6 månaders 
latrinproduktion inklusive inblandningsmaterial. Detta kräver att varje behållare 
har en volym på minst 0,5 m3  vid fritidsbebyggelse och minst 1 m3  vid 
permanent bebyggelse. På marknaden finns även färdiga behållare som kan 
användas på samma sätt. 

Urintank 
För att kvävet i urinen inte ska avgå i gasform som ammoniak och för att 
förhindra störande lukt ska urinen samlas upp i en sluten, lufttät tank. 
Urintanken ska vara av varaktigt vattentätt material och förses med 
överfyllnadsskydd. Lagringsvolymen ska anpassas så att spridning kan ske 
under vår och försommar. Den ska också placeras frostfritt och svalt, gärna 
nedgrävd. 

Mängden urin per person beräknas vara 0,5 m3  per år eller 1-1,5 liter per 
person och dygn. Urintanken ska dimensioneras för minst fem personer. För 
fritidshus ska tanken dimensioneras efter vistelsetid. Vid mindre mängder kan 
urinen även samlas upp i plastdunk eller ejektortank. Om inte en urinbehållare 
är tillräckligt kan två eller flera mindre installeras för att uppnå tillräcklig volym. 

Spridning av latrin och urin 
Komposterat latrin får spridas på minst 10 m2  beväxt yta per person. För 
gödsling av livsmedel som är i kontakt med jorden och konsumeras råa 
rekommenderas minst 2 växtsäsonger mellan spridning och skörd. I övriga fall 
(tex. bärbuskar, fruktträd, potatis) rekommenderas minst 1 växtsäsong 
emellan. 

Eget omhändertagande av urin på egen fastighet kan efter prövning av 
miljönämnden tillåtas under förutsättning att vissa kriterier uppfylls. På 
fastigheten ska det finnas lämplig mark och växtlighet. Till exempel 
jordbruksmark, blommor, gräsmattor eller buskar. Miljöenheten 

Nyköpings kommun 
Spridning får ske om det finns en bevuxen yta på minst 50 m2/person. I vissa 611 83 Nyköping 
fall tillåts inte spridning av urin inom tätbebyggda fritidshusområden eller tfn 0155-24 80 00 
detaljplanerat område. Spridning får inte ske närmare än 20 meter från www.nykopingse 
vattentäkt eller öppet vatten. Urinen ska inte spridas med sprinklers eller 
vattenspridare. Vid gödsling av livsmedel ska det gå minst 1 månad 
mellan spridning och skörd. För att minska kväveförlusterna är spridning 
kvällstid och vid fuktigt väder att rekommendera. 

Urinen bör spridas outspädd och efterbevattning med enbart vatten ska ske. 
Sprids urinen på annan plats än gräsmatta ska den myllas ned så snart som 
möjligt efter spridning dock inom 24 timmar. 

*Nyköping 



Förbränningstoaletter 
I en förbränningstoalett förbränns alla fekalier, urin och toalettpapper och kvar 
blir aska. Förbränningen sker med hjälp av el eller gasol. Förbränningen sker 
under en begränsad tid, men toaletten kan användas under tiden medan 
förbränningsprocessen pågår. Vissa av förbränningstoaletterna behöver 
tillgång till vatten. Det behöver vara en god lufttillgång till denna typ av toalett. 

Observera att det endast är urin, fekalier och toalettpapper som ska slängas i 
toaletten och gå till förbränning. 

Vid förbränning avgår kväve till luften i form av kvävgas och fosforn binds i 
askan. Tyvärr är fosforn svårtillgänglig för växtligheten och därmed är det liten 
möjlighet till kretslopp från en förbränningstoalett. Smittämnen finns inte kvar 
på grund av den höga temperaturen vid förbränning och därmed kan askan 
spridas direkt i trädgården, utan kompostering. 

Om du funderar på att installera en förbränningstoalett ska du lämna in en 
ansökan om tillstånd till Miljönämnden. Se respektive fabrikats anvisning när 
det gäller installation av förbränningstoalett. 

Tänk även på att följa skötselanvisningarna från fabrikanten för att säkerställa 
att den valda förbränningstoaletten fungerar optimalt. 

Vart vänder jag mig om jag har frågor? 
För frågor kring latrinhämtning kontakta Kommunservice (Tekniska Divisionen) 
på tfn: 0155-248800. 

Om du har övriga frågor kring kompostering av latrin, förbränningstoalett och 
övriga frågor om enskilda avloppsanordningar kan du kontakta miljöenheten 
på Samhällsbyggnad. Kontakta kommunens växel på 0155-248000 och fråga 
efter en avloppshandläggare. 

Miljöenheten 
Nyköpings kommun 
611 83 Nyköping 
tfn 0155-24 80 00 
www.nykoping.se  
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Från:                                  "Sundholm Karl-Joel" <Karl-Joel.Sundholm@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Wed, 12 Dec 2018 16:36:15 +0100
Till:                                     "D-DL-Diariet" <D-DL-Diariet@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               VB: Ärende: [BTN 2018-000852:294460] Exp till sökande
Bilagor:                             S420107@nyk18102209412.pdf, S420107@nyk18102209420.pdf, 
S420107@nyk18102209421.pdf, S420107@nyk18102209424.pdf, S420107@nyk18102209473.pdf, 
S420107@nyk18102209422.pdf, S420107@nyk18102209423.pdf, S420107@nyk18102209426.pdf, 
Granneyttrande.pdf, NBygglov_startbesked.Pdf, Fakturaunderlag.pdf

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Ulrica Forsell <byggr@nykoping.se> 
Skickat: den 12 december 2018 16:32
Till: Sundholm Karl-Joel <Karl-Joel.Sundholm@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ärende: [BTN 2018-000852:294460] Exp till sökande

Ärende: [BTN 2018-000852:294460] Hej, ni har fått beslut i ärende BTN 2018-852 enligt bifogat dokument.

Med vänlig hälsning
Ulrica Forsell | Koordinator
Bygglovenheten | Samhällsbyggnad
Nyköpings Kommun | 611 83 Nyköping
Telefon 0155-24 80 00 | Bygglov 0155-24 82 50
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Beslut om bygglov och startbesked 
 
Ärendet avser: Ansökan om bygglov för uppförande av multrumstoalett 
Fastighet: RINGSÖ 1:3 
 
  

Beskrivning 
 

Ärendet avser uppförande av byggnad för multrumstoalett 
med byggnadsarea ca 2 m2. 
 

Platsen ligger utanför detaljplanelagt område, inom område 
med riksintressen för naturvård, rörligt friluftsliv, kulturmiljö, 
riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken samt inom ett naturre-
servat. 
 
Strandskyddsdispens har lämnats av länsstyrelsen i beslut 
2018-06-11. 
 
Åtgärden är förenlig med ovan nämnda intressen. Av hand-
lingarna i ansökan framgår hur hänsyn tas till naturmiljön. 
Byggnadens funktion stöder intressena för det rörliga friluftsli-
vet. Dess placering, anspråkslösa storlek och övrig utformning 
gör att deras omgivningspåverkan är liten.  
 
Berörda grannar har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. En 
negativ synpunkt har inkommit. En ägare till grannfastighet har 
i ett yttrande meddelat att han är klart negativ och motsätter 
sig åtgärden som han finner vara helt onödig och störande i 
känslig miljö. Det framgår inte närmare av yttrandet på vilket 
sätt denne persons enskilda intresse skulle påverkas. Fara 
eller betydande olägenhet för omgivningen i plan- och byggla-
gens mening torde inte föreligga. 
 
 
 
 

Kontrollplan Sökanden meddelar att åtgärden är färdigställd genom att 
använda kommunens e-tjänst. Du loggar in med din e-
legitimation - Slutbesked bygg - ansökan / intyg färdigställd 
byggåtgärd. 
 

Det går också bra att använda blanketten ”Intyg om färdig-
ställd byggåtgärd”. 
 
 
 

Sökande: Länsstyrelsen i Södermanlands Län 
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Beslut 

 

 

 

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31 § plan- och bygglagen. 
 

Ovanstående kontrollplan fastställs. 
 
Startbesked meddelas enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen. 
 

 
 

Kontroll- 
ansvarig 
 

Ärendet kräver inte kontrollansvarig. 
 

 
 

Förutsättningar 
för slutbesked 
 

Intyg om färdigställd byggåtgärd ska lämnas in till Bygg- och 
tekniknämnden. Detta kan göras med e-legitimation i kommu-
nens e-tjänst - Ansökan om slutbesked.  
Länk till e-tjänst: 
https://etjanster.nykoping.se/SHB_2017_SLUT  
 

En lägeskontroll ska vara utförd av kommunen. 
Lägeskontrollen ska beställas av dig och är kostnadsfri.  
Du gör beställningen när fasader är uppförda i kommunens e-
tjänst – Beställning av kartmaterial och mättjänster. Länk till e-
tjänst: https://etjanster.nykoping.se/SHB_2018_BKM_BEST  
 
 
 
 

Upplysningar 
 

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att beslutet har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Detta gäller även om 
startbesked meddelats samtidigt som lovbeslutet. 
Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men 
innan lovbeslutet fått laga kraft sker det på egen risk eftersom 
beslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 
 
Innan byggnader får tas i bruk måste ett skriftligt slutbesked 
ha meddelats av Bygg- och tekniknämnden enligt 10 kap 4 § 
plan- och bygglagen. 
 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dagen beslutet vann laga 
kraft. 
 

Miljönämnden ska ha gett sitt tillstånd för multrumsanläggning 
innan arbeten påbörjas. 
 
Finutstakning av byggnadsverket krävs inte innan arbetena får 
påbörjas. 
 
Fastighetsägaren ska ha gett sitt tillstånd innan byggnadsar-
betena får påbörjas. 
 
En lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbygg-
nad eller annan anläggning är placerad på rätt ställe. Man 
kontrollerar om byggnadens storlek, mått, form, läge i plan och 
höjd stämmer med bygglovsbeslutet eller startbeskedet. 
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Avgift 4580 kronor, se bifogat fakturaunderlag. 

 
Vänta med att betala denna avgift tills ni får en separat 
faktura från oss. 

 
 
 

Beslutande  
 
 
 
 
 
Hadar Nordblom 
Bygglovarkitekt 
 
 
Handlingar som hör till beslutet: 
Remissvar inkom: 2018-11-20 
Yttrande inkom: 2018-10-22 
Konstruktionsritning inkom: 2018-10-22 
Fasadritning inkom: 2018-10-22 
Beslut från länsstyrelsen inkom: 2018-10-22 
Beskrivning inkom: 2018-10-22 
Kartor, 2 st inkom: 2018-10-22 
Ansökan inkom: 2018-10-22 
 
 
Bilaga: 
Intyg om färdigställd byggåtgärd 
 
 
Kopia på beslut skickas till: 
Sökanden 
Akten 
 
 
Beslut delges (9 kap 41 § plan- och bygglagen): 
Ägare till fastigheten Ringsö 1:3 
Ägare till fastigheten Bälinge-Grinda 9:4 
 
 
Beslut kungörs i Post- och inrikes tidningar (9 kap 41a § plan- och bygg-
lagen) 
 
 
Meddelande om kungörelse skickas till (9 kap 41b § plan- och bygglagen): 
Ägare till fastigheterna Griskär1:4 och Hartsö 1:1 
 
Meddelande till andra sakägare än ovan nämnda skickas ej ut eftersom anta-
let är så stort att det skulle innebära större kostnader och besvär än vad som 
är försvarligt med hänsyn till ändamålet med meddelandet. 
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Hur man överklagar 

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du överklaga detta hos Länssty-
relsen i Södermanlands län. 

Överklagandeskrivelsen skall skickas eller lämnas till: 

Bygg- och tekniknämnden 
Nyköpings kommun 
Stadshuset 
611 83  NYKÖPING 

Vill du överklaga måste du göra det inom tre veckor efter att du har tagit del 
av beslutet. Ditt överklagande måste komma in till Nyköpings kommun inom 
tre veckor från den dag du skrivit under och skickat in det delgivningskvitto 
som följde med beslutet.  

Om vi inte har skickat ut något delgivningskvitto till dig så beror det på att du 
enligt plan- och bygglagen inte skall delges beslutet. Du kan trots detta ha rätt 
att överklaga beslut om lov eller förhandsbesked. I så fall måste vi få in ditt 
överklagande senast fyra veckor efter att beslutet kungjorts i Post och Inri-
kes Tidningar (https://poit.bolagsverket.se). 

I ett överklagande skall du ange vilket beslut som överklagas och hur du tyck-

er att beslutet skall ändras, till exempel att beslutet helt skall upphävas. Bifoga 

gärna handlingar som stöder din uppfattning. 

Om överklagandet har kommit in i rätt tid skall vi snarast skicka handlingarna 
vidare till länsstyrelsen, om inte nämnden omprövar sitt beslut. 

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer samt att under-
teckna överklagandeskrivelsen. 

Om något är oklart fråga gärna Samhällsbyggnad,  

e-post: bygglov@nykoping.se, telefon: 0155-24 82 50 

Page 5 of 21

mailto:bygglov@nykoping.se


D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 6 of 21



Page 7 of 21



D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 8 of 21



D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 9 of 21



D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 10 of 21



D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 11 of 21



Page 12 of 21



Page 13 of 21



Page 14 of 21



Page 15 of 21



Page 16 of 21



D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 17 of 21



D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 18 of 21



D
nr BTN

 2018-000852 – Ankom
 2018-10-22

B
TN

 – 2018-11-30 – B
ygglov och startbesked – 2018-001643

Page 19 of 21



Från: Anders Lönner
Till: Nyköpings kommun - Bygglov
Ärende: Granneyttrande
Datum: den 20 november 2018 13:18:52

Svar på granneyttrande:

Min uppfattning är klart negativ och jag motsätter mig detta. Jag finner detta helt onödigt och störande i känslig
miljö. 
Avser fastigheten Ringsö 1:3

BTN 2018-000852
Handläggare:
Hadar Nordblom
Bygglovarkitekt
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BTN
Utskriftsdatum

2018-12-12

Sidan 1 av 1

Fakturaunderlag

2018-12-12

Fakturaund  datum KundnrFakturaund  nr

 61 571 

Internkund

Nej

Kundreferens Pers/Orgnr

202100-2262

Kundnamn

838 73  FRÖSÖN

Länsstyrelsen i Södermanlands Län

Fakturatext

FE98

Avgiftsspecifikation

Avseende

Ärende: BTN 2018-000852

Fastighet: RINGSÖ 1:3

Ansökan om bygglov för uppförande av multrumstoalett

Ansvar Verksamhe

t

Konto Konto4 ProjektnrBenämning Moms
Belopp 

Exkl moms
Antal A´prisArea

Bygglov enkla 

byggnader <50m2

 0,0023060000 07412 31108 2  1 592,00

Administration inkl arkivering  796,00

Byggnaden  796,00

Startbesked enkla 

byggnader <50 m2

 0,0023060000 07412 31108 0  910,00

Administration vid 

startbesked samtidigt med 

bygglov

 364,00

Startbesked (gäller även 

rivning)

 273,00

Slutbesked eller interimist 

slutbes

 273,00

Underrättelse och 

kommunicering

 0,0023060000 07412 31108 0  2 078,00

Sakägare 2-5st  1 820,00

Kungörelse i Post- o 

Inrikestidning

 258,00

Fakturaidentitet Orderidentitet Förfallodatum

 0,00

Moms

 4 580,00

FakturabeloppFaktura belopp exkl moms

 4 580,00

Telefon/Fax

0155 24 80 00

Webbadress/E-post

www.nykoping.se

bygglov@nykoping.se

Besöksadress

Stora Torget 1, Stadshuset

Adress

Samhällsbyggnad

611 83 Nyköping Page 21 of 21



Miljönämnden Ansökan/anmälan 

Sida 
1 (4) 

Inrättande eller ändring av avloppsanordning 1)* 

* Hänvisningar i blanketten, se sidan 4

Fastighetsuppgifter  

Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress 

Fastighetsägare Antal boende 

Handläggare som tidigare kontaktats i ärendet 

Sökande  

Namn Personnr (12 siffror) 

Adress 

Telefon (dagtid) Mobiltelefonnummer 

E-postadress

Ansö kan/anmälan 

Ansökan/anmälan 2) avser  inrättande ändring 3) av avloppsanordning

för  helårsbostad  fritidsbostad 

Anordningen utförs av  sökanden  entreprenör 

Entreprenörens namn, adress, telefon 

Skyd dsavstånd till vattentäkt 

Avstånd till egen dricksvattenbrunn meter 

Avstånd till andra närliggande dricksvattenbrunnar meter 

Till ansökan/anmälan ska bifogas: 
� Situationsplan 4)

� Resultat från marktekniska undersökningar 5)

� Teknisk beskrivning 6)

� Granneyttrande 7)

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 

mailto:samhallsbyggnad@nykoping.se
http://www.nykoping.se


Miljönämnden 

Sida 
2 (4) 

 Avloppsanordningar med utsläpp 
Installationens/anordningens omfattning:  

 Vattentoalett  BDT (bad, disk, tvätt) Antal anslutna hushåll 8) 

Antal hus/byggnader 

Kommer bubbelpool/större badkar/jacuzzi att anslutas till avloppet?  Nej Ja volym: liter 

Anordningen utförs som: 

 BDT-avlopp till  ny slamavskiljare 15)  befintlig slamavskiljare 16) våtvolym m3/liter 

och därefter:  Markbädd, yta m2 Sandlagrets tjocklek  cm 

 Infiltration, yta m2 (siktanalys e.d. bifogas) 5) 

 Annat, nämligen 

 Infiltrationen/markbädden kommer att förses med kompaktfilter av typen 

Eventuellt utlopp sker till 7)  

WC- och BDT-avlopp till minireningsverk: 

Fabrikat och modell 

Dimensionering  hushåll 

Efterpoleringssteg14)  

Eventuellt utlopp sker till 7) 

 WC- och BDT-avlopp till  ny slamavskiljare 15)  befintlig slamavskiljare16) våtvolym m3/liter 

och därefter markbädd med efterföljande fosforfälla: 

”Markbädd på burk” Fabrikat 

Markbädd, yta m2 Sandlagrets tjocklek cm 

 Markbädden kommer att förses med kompaktfilter av typen 

Fosforfällans fabrikat Storlek kg 

Utlopp sker till 7)  

 WC- och BDT-avlopp till  ny slamavskiljare 15)  befintlig slamavskiljare16) våtvolym m3/liter 

kemisk fällning och därefter: 

Markbädd, yta m2 Sandlagrets tjocklek cm 

Infiltration, yta m2 (siktanalys e.d. bifogas) 5) 

Annat, nämligen 

 Infiltrationen/markbädden kommer att förses med kompaktfilter av typen 

Kemfällningens fabrikat   

Eventuellt utlopp sker till 7)  

Annan anordning än ovanstående, beskrivs i bilaga 

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 



Miljönämnden 

Sida 
3 (4) 

Eget omhändertagande 

Ansöker om tillstånd för eget omhändertagande av fosforbindande material 9) 

Yta spridning    m2 

Ansöker om tillstånd för eget omhändertagande av avvattnat slam 10) 

Avloppsanordningar utan utsläpp ( gäller toalett, för BDT-avlopp se föregående rubrik) 

 Multrum/Förmultningstoalett Typ 

 Annan typ av torrtoalett Typ 

 Ansöker om tillstånd för eget omhändertagande (kompostering) av latrin 11) 

 Urinsortering   till tank  liter  till annat, nämligen 

 Ansöker om tillstånd för spridning av urin på den egna fastigheten Spridningsareal m2 

 Sluten tank för extremt snålspolande toalett (<1 liter/spolning) Volym  liter 

Fabrikat 

Avstånd till tömningsfordon 

 Avstånd mellan slamavskiljare/minireningsverk och tömningsfordon 12) m 

 Avstånd mellan fosforfälla och tömningsfordon 13)  m 

Övr iga eventuella uppgifter 

Underskrift 

Ort och datum Sökande, namnteckning 

GDPR-information
Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig; 
personnummer/organisationsnr, namn, adress samt 
fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är att kunna 
hantera ditt ärende enligt Miljöbalken. 
Dina uppgifter kommer att sparas 5-10 år. Därefter lämnas 
ärendet över till Stadsarkivet för slutlig arkivering. 
Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har 
om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen eller raderar dina uppgifter. Detta 
gör du enklast genom att kontakta oss via e-post 
miljo@nykoping.se eller telefon 0155-24 89 20. 
Du når vårt dataskyddsombud via e-post 
dataskyddsombud@nykoping.se eller 
telefon 0155-24 80 00. Om du har klagomål på vår behandling 
av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 
tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Mer information kring Nyköpings kommuns hantering av GDPR 
hittar du på www.nykoping.se/personuppgifter

Blanketten skickas till: 
Nyköpings Kommun 
Samhällsbyggnad, Miljöenheten 
611 83  Nyköping 

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
Epost: miljo@nykoping.se          Bankgiro: 619-03 42 

Namnförtydligande 

http://www.nykoping.se


Miljönämnden 

Sida 
4 (4) 

Hänvisningar i blanketten 

1) Myndigheten beslutar på grundval av de uppgifter som lämnats i ansökan och förutsätter därför att lämnade
uppgifter är riktiga.

2) Inom planlagda områden i kommunen råder tillståndsplikt även för avloppsanordning utan vattentoalett. För
övriga områden krävs anmälan.

3) Ange under "Övriga eventuella uppgifter" en kortfattad beskrivning över ändringens omfattning (exempel på
ändring är när en markbädd ska grävas om).

4) På situationsplanen ska avloppsanordningens läge och eventuell utloppspunkt framgå. Med på situations-
planen ska finnas fastighetsgränser, befintliga och planerade byggnader, tillfartsvägar samt vattendrag och
dräneringar inom 20 meter från planerad markbädd eller infiltration. Uppställningsplats för
slamsugningsfordon ska anges liksom läge och avstånd till närbelägna dricksvattentäkter (inom 200 meter).

5) Redovisning av förundersökning, exempelvis geohydrologisk undersökning, samt resultat av jordprovtagning
skall bifogas i förekommande fall. Om en infiltrationsanläggning planeras krävs alltid  uppgifter om markens
infiltrationskapacitet (t ex siktanalys eller perkolationstest). Markprover ska tas där anordningen ska placeras,
därför bör miljöenheten kontaktas innan provtagning för att godkänna anordningens läge.

6) Kan vara ritningar, skisser, produktinformationsblad etc. I dessa ska anordningens reningskapacitet framgå
(främst reduktion av fosfor, kväve och BOD).

7) Granneyttrande krävs om anläggningen placeras eller om utsläpp sker närmare än 5 meter från
fastighetsgräns. Yttrande krävs även om utlopp mynnar i gemensamt dike samt om avloppsanordningen
förläggs eller spillvattnet avleds på annans marker (gäller även vid avledning till befintligt utlopp). Yttrande
kan lämnas via e-tjänst på https://etjanster.nykoping.se/ eller som blankett på www.nykoping.se

8) Om flera hushåll är anslutna kan ytterligare beskrivning lämnas under "Övriga eventuella uppgifter".

9) Tillstånd kan ges för eget omhändertagande av fosforbindande material från fosforfälla. Materialet ska
användas på den egna fastigheten och du måste ha lämplig mark, som t.ex. åkermark, att sprida materialet
på. Enligt anvisning från tillverkaren av Polonite kan 0,5-1 kg/m2 vara en lämplig dos vid spridning av
materialet.

10) Tillstånd kan ges för eget omhändertagande och kompostering av avvattnat slam om slammet har så låg
vattenhalt att det går att hantera på samma sätt som latrin. Det avvattnade slammet ska omhändertas för
användning av näringsämnen och det ska användas på den egna fastigheten på ett sätt som är godtagbart
med hänsyn till människors hälsa och miljön.

11) Latrin kan få komposteras och nyttiggöras på fastigheten om man har Miljönämndens tillstånd enligt 18 §
renhållningsordningen. Ange plats för kompostering på situationsplan.

12) Avståndet mellan tömningsfordonet och den anordning/kopplingspunkt som ska slamsugas bör inte överstiga
10 meter, sughöjden får inte vara mer än 6 meter. För ytterligare information se separat informationsblad från
renhållningen.

13) Fosforfällan ska placeras inom 7-10 meter från farbar väg för kranbil om filterkassett/storsäck på 500 kg
används. Om filterkassetten/storsäcken är på 1000 kg ska fosforfällan placeras inom 5 meter från farbar väg
för kranbil. För ytterligare information se separat informationsblad från renhållningen.

14) I områden med normal skyddsnivå för hälsoskyddet ska ett enklare efterpoleringssteg (t.ex. grusat dike,
stenkista, åkerdränering eller täckdike) alltid finnas om minireningsverk installeras.

15) Slamavskiljaren ska vara typgodkänd eller CE-märkt. Vid kemfällning rekommenderas generellt en större
slamavskiljare än normalt så att risken för slamflykt minimeras. Vid slamflykt kan den efterföljande bädden bli
igensatt och behöver då grävas om.

16) För att befintlig slamavskiljare ska få användas måste det vara en trekammarbrunn med hela mellan- och
ytterväggar samt T-rör i utgående ledning. Slamavskiljaren ska vara i sådant skick att dess funktion är
densamma som när den installerades.

POSTADRESS 
Nyköpings kommun 
Samhällsbyggnad /Miljöenheten 
611 83 NYKÖPING 

BESÖKSADRESS 
Stadshuset  

Stora torget 1 
www.nykoping.se 

Tfn:  0155-24 89 20 Org nr: 21 20 00-29 40 
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