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§ 39            

Val av justerare och tid för justering 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
Mikael Burgman utses till justerare av dagens protokoll. 
 
Kommunhuset den 12 juni 2019 klockan 8.00.  
 
______ 
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§ 40 Dnr 2019-00045             100 

Tertialbokslut T1 inklusive ekonomisk rapport P03 och P04 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera rapporten och lägga den 

till handlingarna. 
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden uppmanar förvaltningen att vara restriktiv 
med kostnader för att säkerställa en budget i balans. 

 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har under våren i huvudsak arbetet med de uppdrag som ligger 
i uppdragsplan samt verksamhetsplaner. Olika verksamheter och projekt har 
löpande redovisats till nämnden. Utöver detta har nämnden tagit del av dess 
ekonomi och prognoser för helåret. Enligt kommunens styrmodell ska 
tertialrapporten innehålla en uppföljning av de uppdrag som erhållits samt en 
avstämning av de nyckeltal som nämnden följer. 
 
Flera större projekt pågår för fullt, det rör bland annat förvaltningens arbete 
med e-tjänster, processkartläggning av planprocessen samt implementering 
av såväl projektmodell samt samhällsbyggnadsprocess. Arbetet med ständiga 
förbättringar fortlöper och däröver är arbetet med de så kallade 
kompetensrosorna i sitt slutskede. Förvaltningen arbetar även fortlöpande 
med det systematiska arbetsmiljöarbetet och där kan särskilt nämnas vårt 
upplägg med löpande så kallade 1-1 möten samt de så kallade Tre T 
(trygghet, trivsel och tydlighet) enkäter som sker i samband med varje tertial.  
 
De i tertialrapporten redovisade nyckeltalen visar på att verksamheten i stort 
följer prognostiserade volymer. 
 
Prognostiserat resultat för 2019 är 0. Detta beror framför allt på; 
vakanshållning av tjänster, högre intäkter avseende plan-, bygg-, kart-, och 
mätkontoret. Inom samhällsbetalda resor samt bostadsanpassning tyder 
prognosen på ett negativt resultat.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-26, SBF 2019-576 inklusive tertialrapport 
1.  
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Miljöchef (KH) 
Plan- och byggchef (LG) 
Akten 
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§ 41 Dnr 2019-00002             100 

Internkontroll 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar rapporten och lägger den till 

handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Nämnden har i sin väsentlighets- och riskanalys identifierat sex riskområden. 
Fem av områdena: rättssäkra beslut, handläggningstid, budget i balans, 
personuppgifter i e-post och personuppgiftsbiträdesavtal bedöms vara 
områden med förhöjd risk. Riskanalysen har genomförts av nämndens 
presidium med stöd av förvaltningsledning.  
 
I enlighet med internkontroll planen ska två områden redovisas i samband 
med aktuella nämnd. Enligt våra efterforskningar i har det under perioden 
inkommit tre beslut från länsstyrelse eller domstol gällande överprövade 
beslut som gått nämnd/utskott emot. Avseende område tre, budget i relation 
till uppdrag, konstateras i framtagen verksamhetsrapport att nämndens 
prognos för helåret pekar mot ett nollresultat. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-09, SBN 2019–00002,  
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut utan bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
8(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 42 Dnr 2019-00047             532 

Framtida organisation av samhällsbetalda resor 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att notera rapporten 

”Genomlysning av Söderköpings kommuns upphandling av 
samhällsbetalda resor” samt lägga den till handlingarna. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge samhällsbyggnadschef i 

uppdrag att vidta nödvändiga förberedelser avseende framtagande av 
avtal samt översyn av regelverk kring skolskjuts samt färdtjänst. 

 
3. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 

föreslå Kommunfullmäktige beslutar att föra över drift och upphandling 
av verksamheten särskild kollektivtrafik (inomkommunal färdtjänst, 
riksfärdtjänst och skolskjuts) till Region Östergötland i enlighet med 
föreslagen tidplan. 

 
4. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge kommundirektör i uppdrag att 
teckna avtal med Region Östergötland avseende särskild kollektivtrafik.    

 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har i 2019 års uppdragsplan gett 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att särskilt belysa område 
samhällsbetalda resor avseende ingånget avtal samt att ta fram en analys 
samt handlingsplan. Utöver detta har nämnden gett förvaltningen i uppdrag 
att se över organiseringen av samhällsbetalda resor.  
 
Bilagd rapport visar att nuvarande avtal är korrekt formulerat men att visa 
upplägg och otydligheter i underlag kan ha varit kostnadsdrivande. Utöver 
detta finns vissa synpunkter på att kommunen borde ha ställt mer 
långtgående krav vad gäller vissa kvalitetsaspekter.  
 
Söderköpings kommun bedriver samhällsbetalda resor inom området 
skolskjuts samt färdtjänst. Redan 2014 fick kommunen en förfrågan från AB 
Östgötatrafiken att föra över trafiken inom samhällsbetalda resor till dem. 
Rådande organisation är sårbar vad gäller bemanning samt kompetens vad 
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gäller upphandling. Det finns även samordningsvinster i att föra över driften 
till Region Östergötland (AB Östgötatrafiken) då det i skrivande stund är nio 
Östgötska kommuner som tagit beslut om att föra över hela eller delar av 
genomförandet till Region Östergötland och dess driftbolag AB 
Östgötatrafiken.   
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden 
att notera AB Östgötatrafikens genomlysning samt att ge 
samhällsbyggnadschef i uppdrag att ta fram nödvändiga avtal samt att se 
över regelverk och andra relevanta styrdokument. I övrigt rekommenderas 
kommunstyrelsen att besluta att kommunfullmäktige ska besluta att föra över 
driftverksamheten för särskild kollektivtrafik till Region Östergötland i 
enlighet med föreslagen tidplan. I övrigt föreslås kommundirektör att få i 
uppdrag att underteckna nödvändiga avtal med Region Östergötland.  
 
Ärendet har även tagits upp i allmän beredning. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2019-05-27, SBN 2019-47 samt rapporten 
”Genomlysning av Söderköpings kommuns upphandling av samhällsbetalda 
resor” med tillhörande bilagor. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
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§ 43 Dnr 2019-00048             200 

Namnsättning av gator i Mogata 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge de nya gatorna namnen 

Måsedalsvägen och Lötgärdesvägen.  
 

Ärendebeskrivning 
Ett nytt bostadsområde är under uppbyggnad i den södra delen av Mogata. 
Inom bostadsområdet skapas två nya gator. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
föreslår att de nya gatorna ska heta Måsedalsvägen och Lötgärdesvägen, se 
karta bilaga 1.  
 
I samband med att exploatören, tillika markägare, påbörjade utbyggnaden av 
området uppmärksammades behov av nya gatunamn.  
Den norra gatan föreslås heta Måsedalsvägen. Namnet Måsedal förekommer 
på en äldre karta över Flämmestad. Måsedals ägor låg i den riktning som den 
nya vägen går. Den södra gatan föreslås få namnet Lötgärdesvägen. Åkern 
söder om vägen har namnet Lötgärdet. 
 
I avtal ”Samverkan avseende Adress, Byggnad och Övrig topografi” mellan 
Lantmäteriet och Söderköpings kommun regleras kommunens åtagande 
rörande adressdelen i fastighetsregistret. I 3§ i ovan nämnda avtal står 
följande: 
”Kommunen för adressdelen i fastighetsregistret enligt 55§ och registrets 
byggnadsdel enligt 60§ förordningen (2000:308) om fastighetsregister. För 
förandet finns bestämmelser i 56-57§§ resp. 61-62§§. Tilläggsinformation 
får föras enligt förordningens 69-70§§.” 
 
Det är nämndens ansvar att ta beslut om namnsättning inom kommunen. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-06-03, SBN 2019-48,  
 
 
______ 
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Utdrag 
Plan- och bygglovschef (LG) 
Kommunstyrelsen  
Akten 
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§ 44 Dnr 2019-00049             490 

Taxa för prövning och tillsyn enligt nya tobakslagen 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del fastställa 

tillståndsavgiften för ansökan om tobakstillstånd enligt 
ansökningsavgifter i bilaga 1 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del fastställa 

tillsynsavgifter för kontroll av tobakstillstånd enligt bilaga 1 
 
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del ansökningsavgifter 

ska börja gälla den 1 juli 2019, samt att tillsynsavgifterna ska gälla den 1 
januari 2020. 

 
4. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att för egen del ska tidigare 

beslutad avgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare ska 
kvarstå.  

 

Ärendebeskrivning 
Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om lagen om tobak och likande 
produkter (2018:2088), de nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Det 
införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak vilket innebär att 
detaljhandel och partihandel med tobaksvaror endast får bedrivas av den som 
har tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att hindra 
den illegala handeln med tobaksprodukter. Enligt lagen får kommunen ta ut 
avgift för tillstånd och tillsyn. 
 
Tobaksförsäljare som innan den 1 juli 2019 har anmält försäljning enligt 
tidigare tobakslag får fortsätta sin försäljning. De måste dock senast den 31 
oktober 2019 inkomma med en ansökan om tobakstillstånd varför 
tillsynsavgiften föreslås gälla från och med 1 januari 2020. 
 
Kommunen får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med tidigare 
tobakslag. Tillsynsansvaret utökas också till att avse partihandlare. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande med bilaga daterat 2019-05-04, SBN 2019-49.       
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Kommunstyrelsen  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Miljöchef (KH)  
Förvaltningschef (JC) 
Akten 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
14(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 45              220 

Ansökan om förhandsbesked   

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddela att bygglov för den 
föreslagna nybyggnationerna kan förväntas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift för beslutet på 

6294 kr enligt den kommunala taxan. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus på ca 110 kvm BYA 
samt en tomtavstyckning på ca 2 200 kvm inom fastigheten  
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdes-
bestämmelser. I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny 
bebyggelse inom aktuellt område bör placeras i närheten av befintlig 
bebyggelse.  
 
Befintlig tillfartsväg finns till den nya tomtplatsen. Vatten och avlopp ska 
enligt ansökan lösas med anslutning till gemensamhetsanläggning. 
 
Markägare som delar tomtgräns med  har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran mot 
nybyggnationen har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Skäl till beslut 
Förhandsbeskedet ger möjlighet till nybyggnad av ett enbostadshus samt en 
tomtavstyckning inom  
 
Förhandsbeskedet uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen 
vad gäller markens lämplighet och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen vad gäller 
fastighetens ordnande. Den föreslagna nybyggnationen och den föreslagna 
tomtplatsen placeras i anslutning till befintlig bebyggelse vilket stämmer 
överens med översiktsplanen för Söderköpings kommun. Den föreslagna nya 
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bebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen i området på ett 
lämpligt vis.  
 
Inom det aktuella området finns inga kända fornlämningar. Inom området för 
föreslagen tomtavstyckning finns inga naturvärden upptagna i det 
kommunala naturvårdsprogrammet. Inga riksintressen eller andra allmänna 
intressen påverkas. Ingen miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kapitel 5 
överskrids. Förhandsbeskedet resulterar inte i några betydande sociala 
konsekvenser.  
 
I en samlad bedömning anser samhällsbyggnadsförvaltningen att kraven för 
att ge ett positivt förhandsbesked uppfylls.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-04-23,  
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6294 kronor (faktura skickas separat). 
 
Villkor 
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas. Utformning och placering av 
byggnaden ska prövas och godkännas i bygglovsprövningen. Byggnaden 
ska, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen, placeras och utformas på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Byggnaden ska ha en yttre form och färg som är 
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god 
helhetsverkan. 
 
Den nya byggnaden bör följa den lokala byggnadstraditionen för byggande 
på landet. Detta innebär bland annat att nytt bostadshus och eventuella uthus 
bör ges, för den aktuella terrängen, godtagbara mått och att en bred husbredd 
bör undvikas. Eventuella uthus bör placeras åtskilt från huvudbyggnaden. 
Byggnaden ska färgsättas traditionellt. 
 
Vatten- och avlopp ska lösas i enlighet med miljöbalkens syften. Innan 
beslut om slutbesked ges ska en avloppslösning vara redovisad för och 
godkänd av miljökontoret. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
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Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
Nybyggnation föreslås inom högriskområde för radon. Detta innebär att 
radonskyddande/säkra åtgärder kan krävas vid nybyggnation och väsentlig 
ombyggnad. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en 
sådan åtgärd. Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt mot 
marken. Utformning av byggnaden med hänsyn till radon hanteras i den 
kommande bygglovsprocessen. 
 
Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart 
avbrytas och anmälan om fyndet ske till länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit till nämnden inom tre 
veckor från dag då beslutsprotokollet justerats. Ange vilket beslut som 
överklagas och den ändring som begärs. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Sakägare med synpunkter 
Fysisk planerare (ML) 
Akten 
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§ 46              220 

Ansökan om förhandsbesked  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddela att bygglov för den 
föreslagna nybyggnationen kan förväntas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL. 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte godkänna den föreslagna 

fastighetsavstyckningen.  
 
3. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift för beslutet på 

6294 kr enligt den kommunala taxan. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus samt en 
fastighetsavstyckning på ca 5 ha inom fastigheterna  
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse 
som reglerar bebyggelsen. Fastigheterna ingår inte inom sammanhållen 
bebyggelse. I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny 
bebyggelse bör placeras i närheten av befintlig bebyggelse. Enligt ”Riktlinjer 
för byggande utanför detaljplanelagt område”, antagen av samhälls-
byggnadsnämnden 2015-11-24§ 146, anges att ny bebyggelse ska placeras i 
närhet till befintlig bebyggelse samt placeras så att den inte utgör ett 
onaturligt blickfång eller stör landskapsbilden. 
 
Föreslagen placering av nybyggnationen föreslås inom område som utgörs 
av ett ungskogsbestånd dominerat av tall och gran. 
 
Befintlig tillfartsväg finns till den nya tomtplatsen. Vatten och avlopp ska 
enligt ansökan lösas med enskild anläggning för den nya fastigheten. 
 
Markägare som delar tomtgräns med  har fått 
möjlighet att ge synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. 
Ingen erinran mot nybyggnationen har inkommit till samhällsbyggnads-
förvaltningen. 
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Skäl för beslut 
Då byggnaden är tänkt att placeras i skog där det inte finns några kända 
naturvärden ser vi positivt på den föreslagna bebyggelsen. 
Tomtavstyckningen på 5 ha är dock alltför stor och då det ska bli en 
jordbruksfastighet bör den avstyckas av lantmäteriet.  
 
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-04-05,  

 
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6294 kronor (faktura skickas separat). 
 
Villkor 
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas. Utformning och placering av 
byggnaden ska prövas och godkännas i bygglovsprövningen. Byggnaden 
ska, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen, placeras och utformas på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Byggnaden ska ha en yttre form och färg som är 
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god 
helhetsverkan. 
 
Den nya byggnaden bör följa den lokala byggnadstraditionen för byggande 
på landet. Detta innebär bland annat att nytt bostadshus och eventuella uthus 
bör ges, för den aktuella terrängen, godtagbara mått och att en bred husbredd 
bör undvikas. Eventuella uthus bör placeras åtskilt från huvudbyggnaden. 
Byggnaden ska färgsättas traditionellt. 
 
Vatten- och avlopp ska lösas i enlighet med miljöbalkens syften. Innan 
beslut om slutbesked ges ska en avloppslösning vara redovisad för och 
godkänd av miljökontoret. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
Nybyggnation föreslås inom högriskområde för radon. Detta innebär att 
radonskyddande/säkra åtgärder kan krävas vid nybyggnation och väsentlig 
ombyggnad. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en 
sådan åtgärd. Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt mot 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
19(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

marken. Utformning av byggnaden med hänsyn till radon hanteras i den 
kommande bygglovsprocessen. 
 
Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart 
avbrytas och anmälan om fyndet ske till länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit till nämnden inom tre 
veckor från dag då beslutsprotokollet justerats. Ange vilket beslut som 
överklagas och den ändring som begärs. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Sakägare med synpunkter 
Fysisk planerare (ML) 
Akten 
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§ 47              220 

Ansökan om förhandsbesked för  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddela att bygglov för de 
föreslagna nybyggnationerna kan förväntas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift för beslutet på 

6294 kr enligt den kommunala taxan. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus samt en 
tomtavstyckning på ca 3 000 kvm inom fastigheten . 
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdes-
bestämmelser. I den fördjupade översiktsplanen för Söderköpings stad anges 
det berörda området som utredningsområde för verksamhetsmark samt 
område som påverkas av Trafikverkets vägprojekt för E22. 
 
Befintlig tillfartsväg finns till den nya tomtplatsen. Vatten och avlopp ska 
enligt ansökan lösas med enskild anläggning. 
Markägare som delar tomtgräns med har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran mot 
nybyggnationen har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Skäl för beslut 
Den föreslagna nybyggnationen och den föreslagna tomtplatsen placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelse vilket stämmer överens med 
översiktsplanen för Söderköpings kommun. Den föreslagna nya bebyggelsen 
kompletterar den befintliga bebyggelsen i området på ett lämpligt vis. 
Åtgärden är belägen utanför riskområde för E22. 
 
Inom det aktuella området finns inga kända fornlämningar. Inom området för 
föreslagen tomtavstyckning finns inga naturvärden upptagna i det 
kommunala naturvårdsprogrammet. Inga riksintressen eller andra allmänna 
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intressen påverkas. Ingen miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kapitel 5 
överskrids. Förhandsbeskedet resulterar inte i några betydande sociala 
konsekvenser.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-04-29,  

 
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6294 kronor (faktura skickas separat). 
 
Villkor 
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas. Utformning och placering av 
byggnaden ska prövas och godkännas i bygglovsprövningen. Byggnaden 
ska, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen, placeras och utformas på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Byggnaden ska ha en yttre form och färg som är 
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god 
helhetsverkan. 
 
Den nya byggnaden bör följa den lokala byggnadstraditionen för byggande 
på landet. Detta innebär bland annat att nytt bostadshus och eventuella uthus 
bör ges, för den aktuella terrängen, godtagbara mått och att en bred husbredd 
bör undvikas. Eventuella uthus bör placeras åtskilt från huvudbyggnaden. 
Byggnaden ska färgsättas traditionellt. 
 
Vatten- och avlopp ska lösas i enlighet med miljöbalkens syften. Innan 
beslut om slutbesked ges ska en avloppslösning vara redovisad för och 
godkänd av miljökontoret. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
 
Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
Nybyggnation föreslås inom högriskområde för radon. Detta innebär att 
radonskyddande/säkra åtgärder kan krävas vid nybyggnation och väsentlig 
ombyggnad. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en 
sådan åtgärd. Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt mot 
marken. Utformning av byggnaden med hänsyn till radon hanteras i den 
kommande bygglovsprocessen. 
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Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart 
avbrytas och anmälan om fyndet ske till länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit till nämnden inom tre 
veckor från dag då beslutsprotokollet justerats. Ange vilket beslut som 
överklagas och den ändring som begärs. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Sakägare med synpunkter 
Fysisk planerare (ML) 
Akten 
 
 
 
 
 
 



 

Samhällsbyggnadsnämnden 

PROTOKOLL 
Sida 
23(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-06-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 48              220 

Ansökan om förhandsbesked  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddela att bygglov för den 
föreslagna nybyggnationen inte kan förväntas. 
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift för beslutet på 
6294 kr enligt den kommunala taxan. 

 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för ett enbostadshus samt en 
tomtavstyckning på ca 2 250 kvm inom fastigheten  
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdesbestämmelse 
som reglerar bebyggelsen. Fastigheten ingår dessutom inte inom 
sammanhållen bebyggelse.  
 
I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny bebyggelse bör 
placeras i närheten av befintlig bebyggelse. Enligt ”Riktlinjer för byggande 
utanför detaljplanelagt område”, antagen av samhällsbyggnadsnämnden 
2015-11-24§ 146, anges att ny bebyggelse ska placeras i närhet till befintlig 
bebyggelse samt placeras så att den inte utgör ett onaturligt blickfång eller 
stör landskapsbilden. 
 
Nybyggnationen och den föreslagna tomtplatsen tar jordbruksmark i 
anspråk.  
Tomtavstyckning föreslås delvis ske inom strandskyddsområde 100 meter 
från  strandkant. 
 
Befintlig väganslutning finns till den nya tomtplatsen. Vatten och avlopp ska 
enligt ansökan lösas med enskild anläggning för den nya tomtplatsen. 
 
Markägare som delar tomtgräns med  har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Ingen erinran mot 
nybyggnationen har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-04-02,  
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6294 kronor (faktura skickas separat). 
 
Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit till nämnden inom tre 
veckor från dag då beslutsprotokollet justerats. Ange vilket beslut som 
överklagas och den ändring som begärs. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Sakägare med synpunkter 
Fysisk planerare (ML) 
Akten 
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§ 49              220 

Ansökan om förhandsbesked  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att som förhandsbesked enligt 9 

kap. 17 § plan- och bygglagen (PBL) meddela att bygglov för de 
föreslagna nybyggnationerna kan förväntas med tillhörande villkor och 
upplysningar med stöd av 9 kap. 31 § PBL 

 
2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ta ut en avgift för beslutet på 

6294 kr enligt den kommunala taxan.  
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan gäller förhandsbesked för två enbostadshus samt två 
tomtavstyckningar på ca 2100 kvm resp. ca 2700 kvm inom fastigheten 

 
 
Inom det aktuella området finns ingen detaljplan eller områdes-
bestämmelser. I översiktsplanen för Söderköpings kommun beskrivs att ny 
bebyggelse inom aktuellt område bör placeras i närheten av befintlig 
bebyggelse. Befintlig tillfartsväg finns till de nya tomtplatserna. Vatten och 
avlopp ska enligt ansökan lösas med enskild anläggning. 
 
Markägare som delar tomtgräns med  har fått möjlighet att ge 
synpunkter på förhandsbeskedet enligt 9 kap. 25 § PBL. Två fastighetsägare 
har inkommit med erinran mot nybyggnationen. 
 
Skäl till beslut 
Förhandsbeskedet ger möjlighet till nybyggnad av två enbostadshus samt två 
tomtavstyckningar inom  
 
Förhandsbeskedet uppfyller kraven enligt 2 kap 4-5 §§ plan- och bygglagen 
vad gäller markens lämplighet och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen vad gäller 
fastigheternas ordnande. De föreslagna nybyggnationerna och de föreslagna 
tomtplatserna placeras i anslutning till befintlig bebyggelse vilket stämmer 
överens med översiktsplanen för Söderköpings kommun. Den föreslagna nya 
bebyggelsen kompletterar den befintliga bebyggelsen i området på ett 
lämpligt vis. 
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Inom det aktuella området finns inga kända fornlämningar. Inom området för 
föreslagna tomtavstyckningar finns inga naturvärden upptagna i det 
kommunala naturvårdsprogrammet. Inga riksintressen eller andra allmänna 
intressen påverkas. Ingen miljökvalitetsnorm enligt Miljöbalken kapitel 5 
överskrids. Förhandsbeskedet resulterar inte i några betydande sociala 
konsekvenser.  
 
Enligt yttrande från miljökontoret förordas att vatten och avlopp löses 
gemensamt för de två tomtplatserna. 
 
I en samlad bedömning anser samhällsbyggnadsförvaltningen att kraven för 
att ge ett positivt förhandsbesked uppfylls.  
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2019-05-03,  
 
Avgift 
Förhandsbesked: 6294 kronor (faktura skickas separat). 
 
Villkor 
Godtagbara bygglovshandlingar ska inlämnas. Utformning och placering av 
byggnaden ska prövas och godkännas i bygglovsprövningen. Byggnaden 
ska, enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen, placeras och utformas på ett 
lämpligt sätt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Byggnaden ska ha en yttre form och färg som är 
estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god 
helhetsverkan. 
 
Den nya byggnaden bör följa den lokala byggnadstraditionen för byggande 
på landet. Detta innebär bland annat att nytt bostadshus och eventuella uthus 
bör ges, för den aktuella terrängen, godtagbara mått och att en bred husbredd 
bör undvikas. Eventuella uthus bör placeras åtskilt från huvudbyggnaden. 
Byggnaden ska färgsättas traditionellt. 
 
Vatten- och avlopp ska lösas i enlighet med miljöbalkens syften. Innan 
beslut om slutbesked ges ska en avloppslösning vara redovisad för och 
godkänd av miljökontoret. 
 
Upplysningar 
Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
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Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärderna söks inom två år 
efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 39 § 
plan- och bygglagen.  
Nybyggnation föreslås inom högriskområde för radon. Detta innebär att 
radonskyddande/säkra åtgärder kan krävas vid nybyggnation och väsentlig 
ombyggnad. Exempelvis kan tätning av genomföringar i byggnaden vara en 
sådan åtgärd. Byggnaden bör även i övrigt göras så lufttät som möjligt mot 
marken. Utformning av byggnaden med hänsyn till radon hanteras i den 
kommande bygglovsprocessen. 
 
Om fornlämningsfynd påträffas vid grävningsarbeten ska dessa omedelbart 
avbrytas och anmälan om fyndet ske till länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit till nämnden inom tre 
veckor från dag då beslutsprotokollet justerats. Ange vilket beslut som 
överklagas och den ändring som begärs. 
 
______ 
 
Utdrag 
Beslut inklusive bilagor skickas till: 
Sökande  
 
Beslut exklusive bilagor skickas till: 
Sakägare med synpunkter 
Fysisk planerare (ML) 
Akten 
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§ 50 Dnr 2019-00003             100 

Information från SBN informationsmöte 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar informationen från 
Samhällsbyggnadsnämndens informationssammanträde den 5 april 
2019 och lägger dem till handlingarna. 
 

2. Samhällsbyggnadsnämnden lägger informationen om miljökontorets 
följande projekt till handlingarna: 

a. Förebyggande av risker med ofullständigt upphettade malda 
köttprodukter 

b. Inventering av verksamheter enligt MIFO-metodiken 
 

Underlag för beslut 
Minnesanteckningar från informationssammanträdet den 5 april 2019. 
 
Redovisningar i Powerpoint. 
 
______  
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§ 51 Dnr 2019-00004             200 

Protokoll från SBNU 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar myndighetsutskottets protokoll från 

den 9 april 2019 och lägger dem till handlingarna.  
 
______ 
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§ 52 Dnr 2019-00005             200 

Delgivningar 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
 
1. Samhällsbyggnadsnämnden noterar delgivningarna och lägger dem till 

handlingarna.  
 

Ärendebeskrivning 
Delgivningar 
Länsstyrelsen 2019-04-04 dnr 433-8173-18 – Länsstyrelsen beslutar att 
lämna tillstånd till ändring av Skällviks kyrkas klockstapel i enlighet med 
handlingar inkomna den 3 juli 2018 samt uppgifter inkomna den 3 april 
2019. 
 
Länsstyrelsen 2019-04-16 dnr 218-4993-19 - Länsstyrelsen meddelar 
tillstånd, med stöd av 29 och 9 b §§ jaktförordningen (1978:905), att utan 
hinder av gällande fridlysningsbestämmelser, bedriva jakt efter högst 15 
storskarvar (mellanskarv) under tiden den 16 april till och med 31 maj 2019 
på ön västra Gärdesholmen på fastigheten Trännö 1:18.   
 
Länsstyrelsen 2019-05-07 dnr 403-996-19 – Länsstyrelsen avslår 
överklagandet av beslut om rivning av byggnader samt bygglov för 
uppförande av lagerhall på fastigheten Gränsö 1:53 i Söderköpings kommun.  
 
______  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 53 Dnr 2019              

Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 
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