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Protokoll 

2020-09-30 
 

 
 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Plats och tid Aulan, onsdagen den 30 september 2020 kl 13:45 – 14:30 

Ledamöter Björn Aldin (M), tj ordförande, 1:e vice ordförande 
Mikael Burgman (S), 2:e vice ordförande 
Edit Nielsen Åkerblom (M) 
Marcus Fröderberg (S) 

 
Tjänstgörande ersättare 
 
Ersättare 
 

 
Annika Altnäs (C) för  
Kjell Åke Bondesson 
 
Björn Göransson (V) 
Johanna Englund (KD) 
Patrik Wåtz (L) 
Kenneth Johansson (S) för  
Malin Bager Hermansson 

 

  

Övriga närvarande Linda Gustafsson, plan- och bygglovschef 
Enver Memic, bygglovshandläggare/byggnadsinspektör 
John Ringström, kommunekolog 
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Mikael Burgman (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2020-10-08  
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 58-62 
 Mona-Lisa Khan  

Underskrift Ordförande   
 Björn Aldin  

Underskrift Justerande   
 Mikael Burgman   
 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2020-09-30 
 
Förvaringsplats för 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2020-10-09 

Anslaget tas ner 2020-11-02 

Underskrift   
 Mona-Lisa Khan  
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SBNU § 58 Dnr SBN 2020-00001 1.2 

Val av justerare och tid för justering 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Mikael Burgman (S) utses till justerare av dagens protokoll. 
    Kommunhuset den 8 oktober 2020, kl 16.00 
 
____ 
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SBNU § 59 Dnr SBN 2020-00073 4.4.2 

Bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus - Engelbrekt 5 och 
Engelbrekt 11 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Bevilja bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus enligt inlämnade handlingar 
    om totalt 1 525 m2 bruttoarea i enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen  
   (2010:900). 
 
2. Ta ut ordinarie bygglovavgift inklusive kungörelse enligt gällande taxa om  
    122 838 kronor. 
 
3. Godkänna byggherrens förslag till kontrollansvarig, Urban Frendeson.  
 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov för uppförande av flerbostadshus bestående av två hus i tre 
våningar på fastigheterna ENGELBREKT 11 (Hus A) och ENGELBREKT 5 (Hus 
B) har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. Byggherren i ärendet är Söderstaden 
i Östergötland AB. I aktuellt ärende ingår inte prövning av komplementbyggnad 
(miljöhus). 
 
De aktuella fastigheterna ligger inom område med gällande stadsplan  
(Akt nr 0582K-949) vid Hagatorget samt tillägg till gällande planer, kulörprogram  
(0582-P94/59), Söderköpings kommun. På den aktuella platsen anger stadsplanen 
område för bostadsändamål med högst tre våningar. Maximal byggnadshöjd är 
reglerad till 9,6 meter. Aktuella fastigheter är inom utpekat riksintresseområde för 
kulturmiljövård, 3 kap 6 § miljöbalken. 
 
Respektive flerbostadshus har en bruttoarea om 762,5 m2 vilket innebär en total 
bruttoarea om 1525 m2 för båda flerbostadshusen. Totalt föreslås  
18 lägenheter i form av 12 st. 3 ROK samt 6 st. 2 ROK. Flerbostadshusens 
byggnadshöjd uppgår till ca 9,5 meter. 
 
Enligt inlämnat granskningsutlåtande avseende tillgänglighet uppfyller projektet 
kraven som ställs i gällande bygglagstiftning. 
 
Bilparkeringsplatser avses ordnas inom respektive fastighet i enlighet med 
Söderköpings kommuns trafikgrupps remissyttrande. In- och utfart avses anordnas 
mot Bielkegatan. 
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De två aktuella fastigheterna ligger inom fornlämningen L2010:3508, Söderköpings 
medeltida och historiska stadslager. Inom ENGELBREKT 11 finns också en 
registrerad fyndplats för en båt-/fartygslämning, L2008:316.  
Lämningen utgörs av delar av en båt/fartyg som använts i en äldre gatubeläggning av 
trä. Utifrån fornlämningarna genomförde Östergötlands museum en arkeologisk 
förundersökning på platsen under 2019. Genom remissvar har Länsstyrelsen 
kommunicerat att den färdiga rapporten fortfarande inväntas, men att de har fått in 
ett PM med preliminära resultat. Utifrån detta bedömer Länsstyrelsen att det inte 
finns hinder för att tomterna bebyggs, det vill säga att bevilja bygglov, men att det 
kan bli aktuellt med ytterligare arkeologi i delar av fastigheterna innan markarbete för 
husen kan göras. Länsstyrelsen kan dock inte ta ställning till dess omfattning innan 
rapporten är färdigställd.  
 
Miljökontoret har beretts möjlighet att yttra sig gällande inlämnat förslag. Av 
yttrandet framgår att det i närheten har sedan tidigare legat en drivmedelsstation med 
riskklass 2. Föroreningen ligger en bit bort och bedöms inte ha någon påverkan på 
fastigheterna ENGELBREKT 5 och 11.  
 
Ärendet har remitterats till Räddningstjänsten och Söderköpings kommuns 
renhållnings- samt VA-enhet som därmed beretts möjlighet att komma in med 
synpunkter på utförandet. Renhållnings- och VA-enheten har inte lämnat något 
yttrande. Räddningstjänsten har kommunicerat att de har tillräcklig insatstid och 
förmåga att utgöra alternativ utrymningsväg i händelse av brand med utskjutsstege. 
Förutsättningarna ser överlag goda ut, men exempelvis kan balkonger som vetter mot 
P-platser behöva kompletteras med fönster som uppfyller kraven. 
 
Gestaltningsmässigt avses flerbostadshusens fasader utformas med tegel i ljus och gul 
ton med vita fogar utom sockelvåningarna som avses utformas med prefabricerad 
betongskiva i grå kulör, NCS S 2502-Y. Taken avses utformas med zinkplåt. 
Föreslagen sockelfasadkulör är i enlighet med gällande kulörprogram (0582-P94/59) 
för Söderköpings innerstad och utformningen som helhet bedöms harmoniera med 
kringliggande bebyggelse. 
 
I 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL anges de krav som gäller för att lov 
ska beviljas. Sammantaget bedöms det inlämnade förslaget stämma överens med 
gällande planbestämmelser. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att 
förutsättningarna för att lämna bygglov är uppfyllda i enlighet med 9 kap. 30 § PBL. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats och handlagts av kommunens byggnadsinspektör i samråd 
med stadsarkitekt, samhällsbyggnadschef och plan- och bygglovschef. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Byggande av bostäder är ett allmänt intresse för Söderköpings kommun. Åtgärden 
stämmer överens med intentionerna i gällande översiktsplan 2015-2020 för 
Söderköpings kommun, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-04 § 113. 
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Föreskrifter, villkor och övrig information 
Sökande ska söka tillstånd hos Länsstyrelsen enligt 2 kap. kulturmiljölagen. En 
eventuell arkeologisk undersökning kommer behöva genomföras innan arbeten på 
platsen kan påbörjas.  
 
Om det i byggskedet skulle påträffas förorening ska arbetet omedelbart avbrytas och 
miljökontoret kontaktas. 
 
Utstakning, markering var byggnaderna ska placeras och lägeskontroll, inmätning av 
färdiga byggnader, ska utföras. 
 
Lovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § 
PBL. Om åtgärderna inte utförs kan vissa avgifter avseende den tekniska prövningen 
återbetalas. Begäran om återbetalning ska inkomma senast 2,5 år från dagen för 
lovbeslut. I annat fall upphör rätten till återbetalning att gälla. 
 
Åtgärden får inte påbörjas innan det gått fyra veckor från det att beslutet kungjorts. 
 
Lovet innebär ingen rätt att påbörja den sökta åtgärden innan 
samhällsbyggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. Om 
byggnadsarbeten påbörjas innan startbesked har lämnats, ska byggsanktionsavgift 
utgå enligt 11 kap. 51 § PBL. 
 
Byggnaderna får inte tas i bruk förrän samhällsbyggnadsnämnden har gett slutbesked, 
enligt 10 kap 34 eller 36 § PBL. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, rev. daterat 2020-09-28, dnr SBF 2020-372 och 
SBF 2020-374 
Reviderade ritningar inkomna 2020-09-28: 
A-02 Hus A Engelbrekt 11 Sektioner 
A-03 Hus A Engelbrekt 11 Fasader 
A-02 Hus B Engelbrekt 5 Sektioner 
A-03 Hus B Engelbrekt 5 Fasader 
 
Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor 
från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas och 
den ändring som begärs. 
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Avgift 
122 838 kronor (faktura skickas separat) 
 
_____ 
 
Utdrag 
Byggherre/sökande 
Kontrollansvarig 
Kända sakägare och rågrannar (angränsande fastighetsägare) 
Kungörelse i Post och Inrikes tidningar 
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SBNU § 60 Dnr SBN 2020-00007 1.2.3 

Anmälan delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Anmälan av delegationsbeslut meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Delegationsbeslut bostadsanpassning/återställning  - 2020-08-10 - 2020-09-17 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst m m - 2020-08-10 - 2020-09-21 
Trafiksamordnare 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik/stab - 2020-08-04 - 2020-09-21 
Handläggare och inspektörer 
 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 61 Dnr SBN 2020-00009 1.2.7 

Delgivningar  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Delgivningarna meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Svea Hovrätt Mark- och miljööverdomstolen 060102  - Protokoll 2020-08-13 –              
Aktbilaga 4 mål nr P5551-20                                                                                                              
Saken: Bygglov för mobilmast och två teknikbodar på fastigheten Aspöja 2:5 i 
Söderköpings kommun; nu fråga om prövningstillstånd   
Överklagat avgörande: Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-04-23 i  
mål nr P 3436-19                                                                                                                                 
Beslut: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – Beslut 2020-09-04 - 526-5785-2020                                    
Överprövning av kommunal strandskyddsdispens för anläggande av väg inom 
fastigheterna  och  i Söderköpings kommun.                                                                                
Beslut: Länsstyrelsen fastställer nämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för 
anläggande av väg på fastigheterna  och  Söderköpings kommun.                                   
Överprövat beslut: Strandskyddsdispens för anläggande av väg inom fastigheten 

, Söderköpings kommun, beslut samhällsbyggnadsnämndens 
myndighetsutskott 2020-04-01 SBNU § 22, dnr SBN 2020-00035. 4.4.5. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – Beslut 2020-09-08 - 526-14494-2020                                          
Beslut att överpröva, upphäva och återförvisa kommunens beslut om 
strandskyddsdispens på fastigheten  Söderköpings kommun, med 
stöd av 19 kap 3 b § miljöbalken.  Ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt 
handläggning.   
Strandskyddsdispens: för brygga inom fastigheten  Söderköpings 
kommun.  
Beslut: Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2020-08-12, SBNU § 47,                       
dnr SBN 2020-00069.      
 
Länsstyrelsen Östergötland – Beslut 2020-09-08 - 526-14495-2020                                       
Beslut att överpröva, upphäva och återförvisa kommunens beslut om 
strandskyddsdispens på fastigheten  Söderköpings kommun, med 
stöd av 19 kap 3 b § miljöbalken.  Ärendet återförvisas till kommunen för fortsatt 
handläggning. 
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Strandskyddsdispens: för brygga inom fastigheten  Söderköpings 
kommun.  
Beslut: Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2020-08-12, SBNU § 48,                       
dnr SBN 2020-00070.     
  
Länsstyrelsen Östergötland – Beslut 2020-09-07 - 526-14484-2020                                 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna Söderköpings kommuns beslut 2020-08-12 i 
ärende SBN 2020-00056 om strandskyddsdispens för uppförande av bastubyggnad 
på fastigheten  Söderköpings kommun.    
                                
Länsstyrelsen Östergötland – Beslut 2020-09-10 - 526-14719-2020                                 
Länsstyrelsen beslutar att godkänna Söderköpings kommuns beslut 2020-08-12 i 
ärende SBN 2020-00067 om strandskyddsdispens för uppförande av nytt fritidshus 
på fastigheten  Söderköpings kommun.                                                                                           
 
Länsstyrelsen Östergötland – Beslut 2020-09-17 -  505-12407-18                                         
Överklagande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning, 
Söderköpings kommun.                                                                                                     
Länsstyrelsen ändrar beslutet på så sätt att förbudet att släppa ut BDT-vatten gäller 
från och med den 21 oktober 2021.  Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.                                                                                                                         
Överklagat beslut: SBN 2018-10-12, dnr SBF 2018-372 gällande fastigheterna 

 och  
 
Länsstyrelsen Östergötland – Beslut 2020-08-21 - 505 – 10858-19                                 
Överklagande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning, 
Söderköpings kommun. Länsstyrelsen flyttar fram tidpunkten för när förbudet ska 
gälla till när någon annan än nu aktuella fastighetsägare flyttar in i bostaden, eller max 
fem år efter att beslutet fått laga kraft. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt.                                                 
Överklagat beslut: SBN 2019-07-11, dnr SBF 2019-296 gällande fastigheten  
 
Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen 4:4 – 2020-08-13 Mål nr M 1536-20                       
Laga kraft, dom 2020-06-05. Avgörandet har vunnit laga kraft 2020-06-26 gällande 
överklagande av miljösanktionsavgift för fastigheten  Söderköpings 
kommun. 
 
____ 
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SBNU § 62 Dnr SBN 2020-00004 100 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

Kommunekolog John Ringström informerade om strandskyddsärenden gällande 
Hällerstad 1:11 och Hällerstad 1:12 som inkommit till samhällsbyggnadsnämnden från 
Länsstyrelsen för vidare handläggning. 
 
_____ 
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