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Bil. B.

An1äqqnin gsbeslut Ge me nsomhetsq n (öggn ing =
Nävekvqrn go;5

1. Anlöggningen skoll omfqtto:
a) Huvudvattenledning frän förbindelsepunkt på det kommunqlo

nätet i Növekvqrn med m§tqrkqmmore till ovsöttningcr för
fromtidq uthyggnod fiir Sjöskogens plonområde vid punkterno
5 och 17, vq-ritning nr O18:1.

b) Huvudovloppsledning från qvstittning för fromtido utbygg-
nad för Sj§skogens plonomi8de vid punkt 5 på vorritning nr
018:l med två pumpstationer till ovloppsverket somt brädd-
ovloppsledningor från pumpstotionernc PI och P2.

2. Anläggningen skoll vcro gemenscm för fqstigheterna Növe*

kvorn 7:2 - 7fi'15, 3?4 enheter, somt qvst. från Navekyqrn

7:1 och Bråviken 1r1, 425 enheter.
3. Ti1I utrymme för anlöggningen up.plötes mork tiII fyro me-

ters bredd över ledningssystem för nödigo underhållsorbeten
inom 7:1, 3:3 och 5fi9 somt 5tI.'

4. Ersättning för upplåte1se ov utrymme, rtittighet eller intrång
genom onläggningens utföronde, begognonde eller underhåll
skcll icke utgå.

5. Anledning till erstfttning för cnncn skcido, som gensm upplå-
telsen uppkommer för ägoren till fostigheten el.ler innehove-
re cv onncn siirskild rätt ti11.'dennq ön rtjtt tiIl fordran,
förekommer icke. '

6. A11o onslutna fostigheter skall ha lika ondelstal eller
I/74O ael. Temporört, intill dess 5!öskogens plonområde ut-"
byggts, fostighetsbildning genomförts och bebyggelsen påbör-

!ots, skoll dock ondelstalet utg6ras ov 1,/3i4 per fostighet.
7. Eelopp för.vilket sörskild förmönsrätt i fostighet får åtniu-

tos, skalI icke fqststölIos.
I, Begränsning ov onIäggningens voroktighet skqlI icke föreskri-
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9. Utbyggdo delor ov onLäggningen, etopperno I och II inom

Skeppsviks plonområde, är ov kommunen slutbesiktigode och

godkändo och övertoges qv somfäIligheten omedelbart sedon

föreliggonde onläggningsbeslut vunnit logo kroft eller bli-
vid genom logokroftägonde dom ovgjort.
Anliiggningsdel inom etopp III ov Skeppsviks plonområde skoll
voro slutförd senqst inom fem år fr6n det beslutet vunnit
logo kroft. Anlöggningsdelen övertoges till underhåll omedel-
bort efter det kommunen meddelot ott godkiind slutbesiktning
iigt rum.

Nyktiping den I opril L974
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Ei.l. D

Förteckning

över onltiggnilgor tillhöronde Skeppsviks och S.jöskogens
gemensommo onliiggningssomfullighet, Nykupings kommun ov
Stidermonlonds Iän.

En L tf nonde
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1. Huvudvottenledning från ftirbindelsepunkt p& det
kommunola ntitet i Ntivekvorn med mEtqrkommoxe tili ov-
sättningor för fromtido utbyggnad för Sjöskogens plon-
område vid punkterno 5 och 17, vo-ritning nr 018:1 i
proi.hondlingorrroe

2, Huvudovloppsledning från ovsöttning för fromtido
utbyggnod fQl-5iöskogens plonområde vid punkt 5 på vo-
ritning lr 018:1 med två pumpstationer tiII ovloppsverket
somt bräddovloppsledningor från pumpstotionerno Pi och P2.

Teknisk beskrivning och närmore beltigenhet fromgår
ov kortor och hondlingor tiI1 projektering, entreprenoder
och relotionsritningor somt besiktningsprotokoll,' samlade
i sörskild okt till somfalligheten.

Nyköping den 8. opril 1974


