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SBNU § 64 Dnr SBN 2020-00084 6.1.1 

Förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppanläggning förenat med 
vite -  
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott Beslut 
 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott förbjuder  
      och  som ägare till fastigheten     
      att släppa ut avloppsvatten från WC och bad-, disk- och  
     tvätt till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten.  
     Förbudet börjar gälla senast 6 månader (180 kalenderdagar) efter mottagandet av   
     detta beslut.  
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att föreläggandet   
     förenas med vite om 100 000 kronor, som döms ut om inte punkten ovan  
     uppfylls i tid.  
 

Ärendebeskrivning  
2016-11-23 genomfördes en inspektion på fastigheten. Avloppsanläggningen består 
av en tvåkammarbrunn utan efterföljande rening.     
 
2019-08-01 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till avloppsanläggning (Miljö §-2019-416) som trädde i kraft 2020-08-
01. Delgivningskvitto kom in 2019-08-22.   
 
2020-10-01 genomfördes en inspektion på fastigheten då konstaterades det att 
avloppsanläggningen fortfarande var i bruk då det var slam i tvåkammarbrunnen och 
fastigheten är bebodd. Miljökontoret träffade då fastighetsägaren  
på plats och kommunicerade att Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta beslut om 
förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning förenat med vite.  
 
Beslutsmotivering 
Den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten anser inte uppfylla miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och 
näringsämnen som bidrar till förorening av grund- och ytvatten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren vidtar lämpliga skyddsåtgärder när det gäller utsläpp av 
avloppsvatten. Kostnaden för att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till en 
avloppsanläggning som kan godkännas av nämnden, får anses vara skälig i 
förhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten orsaker övergödning i sjöar och vattendrag vilket 
bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Bakterier från 
avloppsvatten kan även förorena dricksvatten och grundvatten.   
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Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling 
till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är: Grundvatten av god kvalitet, 
Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.  
 
Stöd för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer 
ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.  
 
Eftersom det tidigare beslutet inte har följs görs bedömningen att förbudet måste 
förenas med vite. Enligt 26 kap. 14 § får beslut och föreläggande förenas med vite.  
 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
 
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. 
släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka 
skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges 
att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.  
 
Kommunicering 
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda parter 
enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900). 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats utifrån gällande lagstiftning och handlagts av undertecknad 
miljöskyddsinspektör  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 

Underlag för beslut 
Underlag som följer ärendet 
Kommunicering         2019-07-03 
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten 2019-08-01 
Kommunicering        2020-10-01 
Översiktskarta   
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Information 
Om ni fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras.  
 
En ny avloppsanläggning, alternativt en ombyggnation av den befintliga, är åtgärder 
som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. För att den nya anläggningen ska hinna 
färdigställas bör ni inkomma med en ansökan i god tid. Handläggningstiden är 6 
veckor och ansökan ska vara komplett för att vi ska kunna göra en bedömning av 
ärendet. Tänk också på att entreprenörer ofta är uppbokade en tid framåt, så ta 
kontakt med din entreprenör i god tid innan förbudet träder i kraft. Lista på 
entreprenörer samt ansökningsblankett skickades ut tillsammans med enkäten, men 
finns också att ladda ned på kommunens hemsida. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens drift och funktion. Genom regelbunden 
tillsyn och skötsel upprätthålls funktionen, samtidigt som anordningens livslängd 
ökas. Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatserna: 
www.havochvatten.se och www.avloppsguiden.se. Ta gärna hjälp av en entreprenör 
eller avloppskonsult. Har ni frågor är ni även välkomna att kontakta miljökontoret. 
 
Hur du överklagar 
Överklagandet ska ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden inom tre (3) veckor 
från den dag ni fick del av beslutet.  
 
Av ert överklagande ska det framgå varför ni anser att nämndens beslut ska ändras 
och vilken ändring ni vill ha. 
 
Har ert överklagande inkommit i rätt tid översänds handlingarna till länsstyrelsen, om 
nämnden inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skicka överklagandet till: 
Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING  
 
____ 
 
Expediering 
Fastighetsägare till  
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 65 Dnr SBN 2020-00092 6.1 

Ansökan om tillstånd för sluten tank för WC samt BDT-avlopp till 
slamavskiljare och efterföljande markbädd -  
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar tillstånd för  
     inrättande av avloppsanordning med villkor nedan. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgiften uppgår 
     till 6020 kr för handläggning av ansökan. 
 
Beslutsvillkor enskilda avlopp 
A. Avloppsanordningen ska utföras och placeras i enlighet med ansökan och  
     redovisat förslag om inte annat framgår nedan. I övrigt ska Havs- och  
     vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små  
     avloppsanläggningar, samt tillverkarens anvisningar, följas. 
 
Sluten tank 
B.  Endast vakuumtoalett får anslutas till den slutna tanken. 

C.  Tanken ska ha en volym av minst 5 m3. 

D. Tanken ska vara försedd med larmanordning som träder i funktion i god tid    
      innan tanken är helt fylld. 

E. Tanken ska vara försedd med åtkomlig manlucka eller fast slamsugningsrör, som  
     är lätt åtkomligt. Sugröret ska mynna minst 30 cm ovan mark och vara försedd    
     med en av renhållningsentreprenören godkänd honkoppling. 

F. Tanken ska förankras i sten- eller betongfundament om risk för uppflytning finns. 
 
Slamavskiljare 
G. Slamavskiljaren ska vara typgodkänd för avloppsvatten. 

H  Slamavskiljaren ska förankras i sten- eller betongfundament om risk för  
     uppflytning finns. 

I.   Slamavskiljarens lock ska vara lätt avtagbart så att en person kan förflytta/lyfta  
     det, dock barnsäkert. 
 
Markbädd 
J.   Markbädd med biomoduler ska utföras enligt inskickad ansökan och enligt  
      tillverkarens anvisningar 

K.  WC får inte kopplas till avloppsanläggningen. 
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Övriga villkor 
L.   Detta beslut ska visas upp för anlitad entreprenör innan anläggningsarbetet      
      påbörjas. 
M.  Anmälan ska göras till miljökontoret då arbetet med anordningen påbörjas eller  
      minst två dagar före återfyllnad av schaktmassorna. 

N.  Innan avloppsanordningen får användas ska skriftlig entreprenörsrapport om  
      utförd avloppsanordning enligt beslut skickas till samhällsbyggnadsnämnden.  
      Bifogad entreprenörsrapport ska fyllas i av anlitad entreprenör under avlopps- 
      anordningens anläggande, det är därför viktigt att den ges till entreprenör innan  
      anläggningsarbetet påbörjas. Fotografier från anläggningsarbetet ska bifogas till  
      entreprenörsrapporten. 

O.  Tak- och dräneringsvatten får inte avledas till anordningen. 
 

Ärendebeskrivning  
 har inkommit med en ansökan om inrättande av avloppsanordning för 

WC och bad-, disk- och tvättvatten för ett hushåll. Den befintliga 
avloppsanläggningen kommer att upprustas. En ny sluten tank och en ny anläggning 
för bad-, disk- och tvättvatten kommer att anläggas.  
 
Enligt ansökan kommer avloppsvattnet från vakuumtoalett ledas till en sluten tank 
med en volym om 5 m3. BDT-vatten kommer att ledas till en tvåkammarbrunn om 
minst 2 m3 och därefter ledas vidare till en markbädd med Wavin biomoduler om 
minst 12 m2. 
 
Beslutsmotivering 
Miljökontoret bedömer att området där avloppsanordning placeras ligger inom hög 
skyddsnivå avseende miljöskydd och hög skyddsnivå avseende hälsoskydd. 
Bedömningen görs enligt kriterier för skyddsnivå i Havs- och vattenmyndighetens 
allmänna råd om små avloppsanläggningar, kommunens riktlinjer för enskilda avlopp, 
samt GIS-stöd för planering och tillsyn av enskilda avlopp.  
 
Verksamhetsutövaren ansvarar för att anläggningen fungerar tillfredsställande. Den 
föreslagna avloppsanläggningen bedöms ha förutsättningar för att klara gällande krav 
på rening.  
 
Stöd för beslut 
Enligt 9 kap Miljöbalken (1998:808) 7 § ska avloppsvatten avledas och renas eller tas 
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
 
Enligt 16 kap. Miljöbalken (1998:808) 2 § får tillstånd, godkännande eller dispens 
enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, lämnas för 
begränsad tid. Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt 
föreskrifter meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor. 
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Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § krävs 
det tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 
 
Det krävs anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan 
avloppsanordning än som avses i första stycket. En ansökan om tillstånd enligt första 
stycket ska prövas av den kommunala nämnden. En kommun får meddela 
föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs tillstånd för att inom vissa delar av 
kommunen inrätta en sådan anordning som avses i andra stycket. Sådana föreskrifter 
får endast avse tillståndsplikt som behövs för att skydda människors hälsa eller 
miljön. 
 
Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna 2 § krävs även tillstånd för inrättande av 
avloppsanordning för bad-, disk-, och tvättvatten inom område med detaljplan eller 
inom 100 meter från strandkant vid ytvattentäkt eller strandkant vid övriga 
vattendrag. 
 
Enligt 14 § är det förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra 
sådana avloppsanordningar som avses i 13 §, om åtgärden kan medföra väsentlig 
ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning. 
 
Enligt 26 kap. Miljöbalken (1998:808) 9 § får nämnden, i egenskap av 
tillsynsmyndighet, meddela de förelägganden och förbud som behövs för att 
miljöbalkens regler och intentioner efterlevs. 
 
Kommunicering 
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda parter 
enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900). 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats utifrån gällande lagstiftning och handlagts av undertecknad 
miljöskyddsinspektör.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 

Underlag för beslut 
Underlag som följer ärendet 
Följande handlingar ligger till grund för beslut:  
                                                                    Ankomstdatum 
Ansökan om inrättande av avloppsanläggning 2020-09-29 
Situationsplan                         2020-09-29 
Översiktskarta över Trännö  
 
Avgift 
Avgift för handläggning tas ut enligt taxa antagen av Kommunfullmäktige. Faktura 
sänds separat.  
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Information 
Servitutsavtal eller annat skriftligt avtal bör upprättas när avloppsanordningen 
placeras utanför fastighetsgräns. Likaså när avloppsvatten bortleds på annans mark, i 
dräneringsledning eller i öppet dike som tillhör annan markägare. 
 
Detta tillstånd gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen inte har 
påbörjats inom två år. Observera att eventuellt datum för förbud om utsläpp till den 
befintliga avloppsanläggningen fortfarande gäller. 
 
När entreprenörsrapporten lämnats in kommer kundtjänst för VA-Renhållning 
automatiskt starta ett tömningsabonnemang. Om tömningsabonnemang ska starta 
senare behöver fastighetsägaren själv informera VA kundtjänst om detta. 
 
Renhållningsordningen för Söderköping ska följas, bl.a. vad gäller tömningsintervall, 
slamavskiljarens avstånd från körväg och vägens standard. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens drift och funktion. Genom regelbunden 
tillsyn och skötsel upprätthålls funktionen, samtidigt som anordningens livslängd 
ökas. 
 
Om anslutning till en ny avloppsanordning innebär att en gammal slamavskiljare ska 
tas ur bruk, ska sluttömning av denna ske. Sluttömning ska beställas av 
fastighetsägaren hos VA Kundtjänst.  
 
När du tar hjälp av en firma för att anlägga avloppsanläggningen är det 
Konsumenttjänstlagen som gäller. Lagen kräver bland annat att den som utför 
tjänster ska göra det fackmässigt. Om det uppstår problem som kan härledas till själva 
anläggandet har du reklamationsrätt. Då kan du kontakta den som utfört anläggandet 
som får en chans att rätta problemet. Konsumenttjänstlagen ger dig rätt till att 
reklamera tjänsten i 10 år från att uppdraget är slutfört. 
 
Hur du överklagar 
Överklagandet ska ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden inom tre (3) veckor 
från den dag ni fick del av beslutet.  
 
Av ert överklagande ska det framgå varför ni anser att nämndens beslut ska ändras 
och vilken ändring ni vill ha. 
 
Har ert överklagande inkommit i rätt tid översänds handlingarna till länsstyrelsen, om 
nämnden inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skicka överklagandet till:  
Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING  
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Avgift 
6020 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering  
Kopia av beslut inklusive bilagor sänds till sökanden. 
 
Information om att tillstånd har beviljats sänds till: 
Avloppskonsult Anna Stridh (anna.stridh@avloppet.se) 
Entreprenör Peters Skärgårdsservice (petersskargardsservice@live.se)  
 
Information som ska bifogas beslut 
Entreprenörsrapport för sluten tank 
Entreprenörsrapport för markbädd  
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SBNU § 66 Dnr SBN 2020-00085 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.   Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens   
      enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för utvidgning av existerande  
      brygga samt sjöbod. 
 
2.   Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgiften för    
      handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 11 h à 860 kr,  
      totalt 9460 kr. 
 
3.   Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott anger att följande villkor 
      gäller för dispensen: 
 
      -   Tomtplatsavgränsning enligt karta samt att förlängningen av bryggan får  
          vara max 8 meter lång och 2,1 meter bred 

      -   Arbete i vatten får inte göras under tidsperioden april-september 

      -   Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller skyltar  
          med avvisande text 

-  Den yta som avses för dispensen är den faktiska yta som anges i bilaga 1 för   
 bryggan och bilaga 2 för sjöboden (separata handlingar).        
  

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller en sjöbod med 
arean8 m2. För bryggan önskar sökanden även förlänga med den redan existerande 
bryggan sammanlagda en sammanlagd area om 40 m2. 
 
Sökanden planerar att uppföra båthus och brygga i direkt anslutning till vattnet och 
närmaste hus ligger ca 35 meter från ansökt brygga och sjöbod.  
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2019-10-15. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef,  Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2019-10-15. 
 
Konsekvensbeskrivning och skäl till beslut 
För att kommunen ska kunna bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § krävs att 
strandskyddets syften, 7 kap 15 § MB, inte motverkas samt att minst ett av de 
särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § MB är uppfyllt. 
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Möjliga konsekvenser på naturmiljön är eventuell grumling av vattnet vid förlängning 
av bryggan samt ytterligare skuggning av botten. Sjöboden kommer att placeras på 
stenhäll utan särskilda naturvärden. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens 
tillgång till området eftersom bryggan ej kommer förses med privatiserande element. 
 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom naturvärdena på platsen är ringa samt att en 
förlängning av bryggan ej kan ses som ytterligare avhysande för allmänheten. Då 
bryggan redan finns på platsen och inga större åtgärder krävs kommer inte 
naturvärden att påverkas i större utsträckning. Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 3 pkt 
MB föreligger då både bryggan och sjöboden för sin funktion måste ligga vid vattnet.  
 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. Utökat strandskydd om 150 meter på 
land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Att området 
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen. Samt att dispensen behövs för en anläggning som 
för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför 
området. Sökande motiverar förlängningen av bryggan med att landhöjningen gjort 
att det är svårt att lägga till vid den existerande bryggan samt att ett båthus för att 
förvara redskap till båt behövs då ingen sådan byggnad finns i närheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2020-09-10, dnr SBF 2019-2310 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
 
Upplysningar 
 
Laga kraft 
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från att 
beslutet inkommit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör därför avvakta 
tills beslutet vunnit laga kraft. 
 
Giltighetstid 
Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med 
hänsyn till de omständigheter som då råder.  
 
Vattenverksamhet 
Om arbetet inbegriper vattenverksamhet, dvs. arbete i vattnet som muddring, 
stenkistor eller dyl. kan tillstånd för detta krävas av Länsstyrelsen. 
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Beslutet kan överklagas 
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
 
Avgift  
9460 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 67 Dnr SBN 2020-00088 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar 
     strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd  
     gällande tre stycken bostadshus och ett servicehus. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgiften för  
     handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 18 h à 860 kr,  
     totalt 15480 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott anger att följande villkor gäller för 

dispensen: 
 
     -  Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 2 (separat handling). 
 

-  Den yta som avses för dispensen är den faktiska yta som anges i bilaga 1 och 2 
(separata handlingar). 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller tre bostadshus med 
arean 52 m2 vardera. För att underlätta för besökare önskar sökanden även ett 
servicehus med arean 24 m2 (se situationsplan och bilder med beskrivning från 
sökande i bilaga 2). 
Närmaste hus ligger ca 20 meter från stuga 1 (se karta bilaga 1). 
 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. Utökat strandskydd om 150 meter på 
land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Området är väl 
avskilt från stranden genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 
exploatering. Ansökan avser utvidgning av pågående verksamhet, utvidgningen kan 
inte ske utanför området. 
 
Som motivering anger sökande bland annat att denna anläggning drar besökare till 

 vilket betyder i förlängningen att öns restaurang, grönsaksförsäljare, fiskare, 
transportföretagare och andra får ett uppsving och möjligheter till att utvecklas 
vidare. Den aktuella marken ligger som en naturlig förlängning till Kloka gubbens 
område. Merparten, ca 90%, av markytan som är aktuell för byggnation består av 
berg, inga blommoreller andra växter blir lidande.  
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En utvidgning skulle tillåta en förstoring av anläggningen och skapa ekonomisk 
bäring och långsiktig hållbarhet liksom en ny höjd för hela besöksnäringen på  
För vidare motivering se bilaga 3.(separat handling) 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen den 2002-02-13. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med TF miljöchef, Martina Gunnmo. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts den 2020-05-05  
samt 2020-08-28. 
 
Konsekvensbeskrivning och skäl till beslut 
För att kommunen ska kunna bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § krävs att 
strandskyddets syften, 7 kap 15 § MB, inte motverkas samt att minst ett av de 
särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § MB är uppfyllt. 
 
Möjliga konsekvenser på naturmiljön är måttliga. Då nästan hela  innehar höga 
naturvärden har tomterna placerats på de platserna med lägst naturvärden efter 
samråd med Söderköpings kommunekolog. Åtgärden bedöms inte begränsa 
allmänhetens tillgång till området eftersom i någon större utsträckning då stugorna 
avser vara till för uthyrning för allmänheten. Samt att stugorna placeras nära inpå 
existerande verksamhet för att på så sätt ha minska den begränsande effekten för det 
rörliga friluftslivet. 
 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom att platserna i fråga innehar tämligen låga naturvärden 
samt att stugorna kommer öka allmänhetens tillgång till ön  där det idag finns 
få möjligheter att övernatta. Åtgärden får anses vara en utvidgning av en pågående 
verksamhet varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 4 pkt MB föreligger. Utvidgningen 
kan inte heller ske utanför området då området direkt öster om platsen innehar höga 
värden i både träd och markfloran. Söder om området finns flertalet bekräftade fynd 
av orkidén Adam och Eva varför den med anses olämplig.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl bilagor, daterat 2020-05-14, dnr SBF 2020-274 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Motivering av sökande 
Bilaga 4. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 5. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
 
Laga kraft 
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från att 
beslutet inkommit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör därför avvakta 
tills beslutet vunnit laga kraft. 
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Giltighetstid 
Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med 
hänsyn till de omständigheter som då råder.  
 
Vattenverksamhet 
Om arbetet inbegriper vattenverksamhet, dvs. arbete i vattnet som muddring, 
stenkistor eller dyl. kan tillstånd för detta krävas av Länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
 
Avgift  
15480 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 68 Dnr SBN 2020-00086 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.   Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar 
      strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för 
      brygga. 
 
2.   Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgiften för   
      handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 2 h à 860 kr,  
      totalt 1720 kr. 
 
3.   Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att den yta som avses är 
      den faktiska yta som hänvisas i bilaga 1.(separat handling). 
 
 4.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott anger att följande villkor gäller  
      för dispensen: 
 
    -   Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller skyltar 
        med avvisande text. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller brygga 
med arean 10.08 m² för bryggan samt 10.5 m2 för spång ut till bryggan (se 
situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i bilaga 1) separat handling. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att anläggningen för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Som motivering anger sökande att det alltid funnits en brygga men att de nu byggt en 
ny som ännu ej ligger i vatten. De gamla fundamenten finns dock kvar i vattnet från 
den tidigare bryggan så ytterligare grumling osv kommer ej uppstå. De anger även att 
det på grund av landhöjning blivit svårt att ta sig ner i vattnet utan brygga.  
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen den 2020-06-15. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef,  Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. 
 
Konsekvensbeskrivning och skäl till beslut 
För att kommunen ska kunna bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § krävs att 
strandskyddets syften, 7 kap 15 § MB, inte motverkas samt att minst ett av de 
särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § MB är uppfyllt. 
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Möjliga konsekvenser på naturmiljön är skuggning av botten samt påverkan av 
vattnets rörelser. Inga särskilda naturvärden finns dock utpekade på platsen. Då 
fundamenten redan är på plats bedöms inte åtgärden påverka naturen i någon större 
utsträckning. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området 
eftersom bryggan är väldigt liten och ligger så pass nära huvudbyggnaden. 
 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom bryggan är så pass liten att den varken påverkar 
naturmiljön eller kan anses vara avskräckande för friluftslivet. Särskilt skäl enligt 7 
kap 18 c § 3 pkt MB föreligger då bryggan för sin funktion måste ligga vid vattnet. I 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen anses det därför övervägande att 
sökanden ska kunna ha en brygga för att kunna nyttja vattnet och samhällsbyggnads-
kontorets bedömning är därför att dispensen bör beviljas.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl bilagor, daterat 2020-10-26, dnr SBF 2020-1095 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
 
Laga kraft 
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från att 
beslutet inkommit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör därför avvakta 
tills beslutet vunnit laga kraft. 
 
Giltighetstid 
Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med 
hänsyn till de omständigheter som då råder.  
 
Vattenverksamhet 
Om arbetet inbegriper vattenverksamhet, dvs. arbete i vattnet som muddring, 
stenkistor eller dyl. kan tillstånd för detta krävas av Länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
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Avgift 
1720 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen  
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 69 Dnr SBN 2020-00087 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar   
      strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för   

 brygga.  
 

2..  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgift för  
      handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 6 h à 860 kr,  
      totalt 5160 kr. 
 
3.   Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att den yta som avses är 
      den faktiska yta som idag upptas av bryggan.  
  
 4.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott anger att följande villkor gäller   
      för dispensen: 
 

- Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller 
skyltar med avvisande text. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller brygga 
med arean 13.69 m2 samt 8,5 m2 för spång ut till bryggan (se situationsplan och 
bilder med beskrivning från sökande i bilaga 1). Sökande äger ej längre fastigheten 
men ansöker om dispens då det var de som uppförde bryggan. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att anläggningen för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Som motivering anger sökande att det på grund av landhöjning blivit svårt att ta sig 
ner i vattnet utan brygga.  
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen den 2020-06-15. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef,  Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts den 2020-04-29 då ett anonymt 
tips inkom om brygga utan tillstånd. 
 
Konsekvensbeskrivning och skäl till beslut 
För att kommunen ska kunna bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § krävs att 
strandskyddets syften, 7 kap 15 § MB, inte motverkas samt att minst ett av de 
särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § MB är uppfyllt. 
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Möjliga konsekvenser på naturmiljön är skuggning av botten samt påverkan av 
vattnets rörelser, samt vid uppförandet av bryggan en viss momentan grumling.  
Inga särskilda naturvärden finns dock utpekade på platsen.  
Då bryggan redan är byggd bedöms en rivning göra mer skada på naturmiljön. 
Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom bryggan 
är väldigt liten och ligger så pass nära huvudbyggnaden. 
 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom bryggan är så pass liten att den varken påverkar 
naturmiljön eller kan anses vara avskräckande för friluftslivet. Särskilt skäl enligt 7 
kap 18 c § 3 pkt MB föreligger då bryggan för sin funktion måste ligga vid vattnet. I 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen anses det därför övervägande att 
sökanden ska kunna ha en brygga för att kunna nyttja vattnet och 
samhällsbyggnadskontorets bedömning är därför att dispensen bör beviljas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl bilagor, daterat 2020-10-26, dnr SBF 2020-1096 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
 
Laga kraft 
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från att 
beslutet inkommit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör därför avvakta 
tills beslutet vunnit laga kraft. 
 
Giltighetstid 
Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med 
hänsyn till de omständigheter som då råder.  
 
Vattenverksamhet 
Om arbetet inbegriper vattenverksamhet, dvs. arbete i vattnet som muddring, 
stenkistor eller dyl. kan tillstånd för detta krävas av Länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
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Avgift 
5160 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 70 Dnr SBN 2020-00089 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd gällande bryggor. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgiften för  
     handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 6 h à 860 kr,  
     totalt 5160 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att den yta som avses är  
     den faktiska yta som anges i bilaga 1 (separat handling). 
 
4.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott anger att följande villkor gäller för 
     dispensen: 
 
     -  Bryggorna ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller  
        skyltar med avvisande text. 
 

-  Tallarna i direkt anslutning till den tänkta bryggan får ej skadas. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller två bryggor med 
arean 174 m2 och 45 m2 (se situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i 
bilaga 1) separat handling. 
 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. Utökat strandskydd om 150 meter på 
land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Samt att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse. 
Som motivering framför sökande att den större bryggan behövs som vågbrytare samt 
att bryggan behöver vara längre ut än de idag existerande bryggorna då de är för 
grunda.  
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen den 2020-04-01. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef,  Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts den 2020-04-16. 
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Konsekvensbeskrivning och skäl till beslut 
För att kommunen ska kunna bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § krävs att 
strandskyddets syften, 7 kap 15 § MB, inte motverkas samt att minst ett av de 
särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § MB är uppfyllt. 
 
Möjliga konsekvenser på naturmiljön är ringa, dock finns det tallar i området som 
hyser ett visst naturvärde. Åtgärden för bryggorna bedöms inte begränsa 
allmänhetens tillgång till området då det redan finns bryggor som kommer rivas i och 
med denna åtgärd samt att de nya bryggorna syftar till att gynna allmänhetens tillgång 
till området.  
 
Området kan ej anses behöva tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 
angeläget allmänt intresse, varför särskilt skäl 7 kap 18 c § 6 pkt MB ej föreligger. 
Bryggorna måste för sin funktion ligga vid vattnet varför särskilt skäl 7 kap 18 c § 3 
pkt MB föreligger. Eftersom bryggor redan finns på platsen görs bedömningen att 
nya större bryggor som ersättning för de gamla inte kommer att minska 
tillgängligheten för friluftslivet. Samt att bryggorna delvis syftar till att användas som 
badbryggor och båtplatser till besökare. Den yta som avses är den faktiska yta som 
anges i bilaga 1.(separat handling) 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl bilagor, daterat 2020-10-30, dnr SBF 2020-670 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
 
Laga kraft 
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från att 
beslutet inkommit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör därför avvakta 
tills beslutet vunnit laga kraft. 
 
Giltighetstid 
Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med 
hänsyn till de omständigheter som då råder.  
 
Vattenverksamhet 
Om arbetet inbegriper vattenverksamhet, dvs. arbete i vattnet som muddring, 
stenkistor eller dyl. kan tillstånd för detta krävas av Länsstyrelsen. 
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Beslutet kan överklagas 
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
 
Avgift 
5160 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen  
Handläggare 
Akten  
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SBNU § 71 Dnr SBN 2020-00090 4.4.2 

Ansökan om rivningslov samt bygglov och startbesked för 
tillbyggnad av enbostadshus -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar rivningslov av befintligt  
     uterum i enlighet med 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av 
     enbostadshus om 16 m2 i enlighet med 9 kap. 30 § PBL. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgiften uppgår till  
     3 311 kronor enligt fastställd taxa. 
 
4.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott fastställer byggherrens  
     kontrollplan – dokumenterade egenkontrollplan, bilaga 3 
     (separat handling). 
 
5.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att kontrollansvarig är  
     obehövlig samt att tekniskt samråd inte krävs i ärendet om inte byggherren begär  
     det i enlighet med 10 kap. 10, 22 §§ PBL. 
 
6.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott lämnar startbesked för ärendet i  
     enlighet med 10 kap. 23 § PBL. 
 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om rivningslov av befintligt uterum samt bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus med nytt uterum har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden.  
 
Den aktuella fastigheten ligger inom område med gällande stadsplan för del av 
Lasarettsområdet (Akt nr. 0582K-888) i Söderköpings kommun. För aktuell fastighet 
anger stadsplanen bostadsändamål med en byggrätt om 120 m2 byggnadsarea för 
huvudbyggnad samt 25 m2 byggnadsarea för komplementbyggnad. 
 
Fastigheten är idag bebyggd med en huvudbyggnad om ca 120 m2 byggnadsarea samt 
fristående friggebod om ca 11 m2 byggnadsarea. Uterummet som avses rivas uppgår 
till ca 16 m2 byggnadsarea. 
 
Sökt tillbyggnad, nämligen nytt uterum, uppgår till ca 16 m2 byggnadsarea och 
bedöms rymmas inom gällande byggrätt. Samhällsbyggnadsnämnden anser att 
förutsättningarna för att lämna rivningslov samt bygglov är uppfyllda i enlighet med 9 
kap. 34, 30 §§ PBL. 
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Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats utifrån gällande detaljplan och handlagts av undertecknad 
byggnadsinspektör.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 

Underlag för beslut 
Underlag som följer ärendet 
Följande handlingar ligger till grund för beslut:   
                                                              Akomstdatum 
Ansökan om rivnings- och bygglov        2020-09-02 
Situationsplan, 2 st.                    2020-09-02 
Fasadritning, 3 st.                    2020-09-02 
Sektionsritning                    2020-09-02 
Planritning                     2020-09-02 
Rivningsplan                     2020-09-02 
 
Avgift 
Avgiften för ärende, lov- respektive startavgift, kommer att debiteras via faktura som 
skickas ut separat. Taxa fastställd av kommunfullmäktige och kommunens normala 
rutiner tillämpas vid bevakning av denna fordran. För lov som inte utnyttjas inom två 
år från att lovet har vunnit laga kraft, kan återbetalning av avgift för ej utfärdat 
startbesked samt planavgift ske efter ansökan till samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Ansökan om återbetalning ska ha inkommit senast sex månader efter att lov har 
förfallit. 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska 
kunna vinna laga kraft.  
 
Laga kraft 
Om beslutet inte har överklagats inom rätt tid vinner det laga kraft. Denna tid är 
minst fyra veckor från kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Överklagandetiden 
regleras i 13 kap. 16 § PBL. Start av åtgärden innan lovet har vunnit laga kraft sker på 
egen risk.  
 
Utstakning  
Utstakning och lägeskontroll utförs av annan mätningskompetent person (sakkunnig i 
enlighet med rekommendationerna i Handbok för mätningskungörelsen/ Handbok i 
mät- och kartfrågor). Sakkunnig måste dock först godkännas av kommunens 
mätningsingenjör. Inmätningskoordinater från lägeskontroll ska redovisas i 
referenssystem SWEREF 99 1630. Vid egen anlitad sakkunnig för lägeskontroll 
kommer kommunen att ta ut en avgift för underlagsdata med mera. Denna avgift 
uppgår till 20 % av ordinarie taxa för lägeskontroll. 
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Ändring i lov 
Ändringar efter beviljat lov kan kräva en ny ansökan och ett nytt beslut, vilket är 
förenat med en kostnad. 
 
Meddelande till grannar 
Information om att lov har beviljats kommer att skickas till närliggande 
fastighetsägare. 
 
Tillstånd från andra myndigheter 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upplyser om att åtgärden kan kräva tillstånd av eller 
anmälan till någon annan myndighet. 
 
Föreskrifter, villkor och övrig information 
Finutstakning och lägeskontroll krävs för åtgärden. De ska utföras av godkänd 
person och intyg ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden inför slutbesked. 
 
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 påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men 
innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan 
komma att upphävas om det överklagas. 
 
När arbetet är slutfört ska följande handlingar lämnas in till 
samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 
 
-    Verifierad kontrollplan. 

-    Intyg om utförd lägeskontroll. 

-    Eventuella relationsritningar vilka visar slutgiltig utformning, till exempel ritningar 
     som visar eventuella justeringar som godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. 
     Efter mottagen slutanmälan utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett slutbesked    
     enligt 10 kap. 34 § PBL. 
 
Beslutet kan överklagas  
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
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Avgift 
3311 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Handläggare 
Akten 
 
Information om att bygglov beviljats sänds till fastighetsägare för 
TJALVE 1 
TOR 8 
TOR 6 
ODEN 5 
ODEN 6 
SÖDERKÖPING 3:30 
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SBNU § 72 Dnr SBN 2020-00091 4.4.2 

Startbesked för tillbyggnad av enbostadshus -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott lämnar startbesked för    
     bygglovsbefriad tillbyggnad om 12 m2 i enlighet med 10 kap. 23 § plan- och  
     bygglagen, PBL. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att avgiften uppgår 
     till 3 784 kronor enligt fastställd taxa. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott fastställer byggherrens      
     kontrollplan – dokumenterade egenkontrollplan,  
     bilaga 2.(separat handling) 
 
4.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar kontrollansvarig är  
     obehövlig samt att tekniskt samråd inte krävs i ärendet om inte byggherren begär  
     det i enlighet med 10 kap. 10, 22 §§ PBL. 
  

Ärendebeskrivning  
En anmälan bygglovsbefriad tillbyggnad av enbostadshus om 12 m2 bruttoarea har 
kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. Aktuellt enbostadshus har inte byggts till 
med en attefallstillbyggnad tidigare. 
 
Den aktuella fastigheten ligger inom område med gällande stadsplan för del av 
Lasarettsområdet (Akt nr. 0582K-888) i Söderköpings kommun. 
Attefallstillbyggnaden kräver inte bygglov enligt gällande stadsplan. 
 
Tillbyggnaden beräknas hamna 3,8 meter från tomtgräns mot fastigheten TOR 8. 
Anmäld tillbyggnad får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som 
berörs medger det. Ett grannemedgivande föreligger. 
 
I övrigt bedöms anmäld tillbyggnad uppfylla gällande kriterier för en 
attefallstillbyggnad. Samhällsbyggnadsnämnden anser att förutsättningarna för att 
lämna startbesked är uppfyllda i enlighet med 9 kap. 4b § PBL. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats och handlagts av undertecknad byggnadsinspektör. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 
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Underlag för beslut 
Underlag som följer ärendet 
Följande handlingar ligger till grund för beslut:  
                                              Ankomstdatum 
Anmälan                          2020-09-03 
Situationsplan, 2 st.    2020-09-03 
Fasadritning, 3 st.    2020-09-03 
Sektionsritning    2020-09-03 
Planritning                              2020-09-03 
Grannemedgivande                2020-09-03 
 
Föreskrifter, villkor och övrig information  
Finutstakning och lägeskontroll krävs för åtgärden. De ska utföras av godkänd 
person och intyg ska inlämnas till samhällsbyggnadsnämnden inför slutbesked. 
 
Anmälan upphör att gälla om arbeten inte har påbörjats inom två år från den dag då 
beslutet vinner laga kraft. Om arbeten påbörjats inom två år ska de vara avslutade 
inom fem år från den dag då beslutet vinner laga kraft. 
 
Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten (sökanden) ska se 
till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och enligt 
förordningar, föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen. 
Sökanden ska vidare se till att kontroll och provning utförs i tillräcklig omfattning (10 
kap 5 § PBL). 
 
När arbetet är slutfört ska följande handlingar lämnas in till 
samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 
 
-    Verifierad kontrollplan. 

-    Intyg om utförd lägeskontroll. 

-    Eventuella relationsritningar vilka visar slutgiltig utformning, till exempel ritningar  
     som visar eventuella justeringar som godkänts av samhällsbyggnadsnämnden. 
     Efter mottagen slutanmälan utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett slutbesked 
     enligt10 kap. 34 § PBL. 
 
Beslutet kan överklagas 
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
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Avgift  
3784 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Handläggare 
Akten 
 
 
 



34 (36) 
Protokoll 

2020-11-11 
 

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

SBNU § 73 Dnr SBN 2020-00007 1.2.3 

Anmälan delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott noterar anmälan av  
     delegationsbeslut och lägger dessa till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Delegationsbeslut bostadsanpassning - 2020-10-05 - 2020-10-30 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst m fl - 2020-09-22 - 2020-10-28 
Trafiksamordnare 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik/stab - 2020-09-22 - 2020-10-29  
Handläggare och inspektörer 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 74 Dnr SBN 2020-00009 1.2.7 

Delgivningar  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott noterar delgivningarna och lägger 
     dessa till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2020-10-05 – 5050-2083-18.  
Överklagande av beslut om tillstånd för inrättande av avloppsanordning och beslut 
om avgift, Söderköpings kommun –  dnr  – Länsstyrelsen avslår 
överklagandet. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2020-10-15 – 50513137-18.  
Överklagande av beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning, 
Söderköpings kommun- dnr  fastigheten  Länsstyrelsen 
ändrar beslutet på så sätt att förbudet gäller från och med den 31 juli 2022 samt avslår  
överklagandet i övrigt. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2020-10-20 – 535-12901-2020 – Anmälan om 
vattenverksamhet avseende renovering och förlängning av brygga på fastigheten 

 Söderköpings kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2020-10-15 – 525-14621-2020 – Föreläggande 
enligt miljöbalken för nyanläggning av markkabel på fastigheten  
Söderköpings kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2020-10-15 – 535-12423-2020 – Anmälan om 
vattenverksamhet avseende muddring och anläggning av brygga på fastigheten 

 Söderköpings kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2020-10-29– 535-15454-2020 – Anmälan om 
vattenverksamhet avseende muddring på fastigheten  Söderköpings 
kommun. 
Växjö Tingsrätt Mark-och miljödomstolen – DOM 2020-10-06 –  
Överklagat beslut: Länsstyrelsens i Östergötlands läns beslut 2019-11-08 i ärende nr 
403-12287-18. Saken: Klagomål på växtlighet på fastigheten  
Söderköpings kommun. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
____ 
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SBNU § 75 Dnr SBN 2020-00004 100 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
Marcus Fröderberg (S) undrar hur man hanterar vitesföreläggande vad gäller 
avloppsärenden. Tf  miljöchef Tina Wollinder informerar om handläggningen vad 
som sker om vite döms ut i ärendet och handläggningen därefter. 
 
____ 
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