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SBNU § 1 Dnr SBN 2021-00001 1.2 

Val av justerare och tid för justering 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
Mikael Burgman (S) utses till justerare av dagens protokoll. 
Kommunhuset den 11 februari 2021, kl 15.30 
 
____ 
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SBNU § 2 Dnr SBN 2021-00013 6.1.1 

Förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning förenat 
med vite -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Förbjuda  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.  Föreläggandet förenas med vite om 100 000 kronor, som döms ut om inte  
     punkten ovan uppfylls i tid.  
 

Ärendebeskrivning  
2019-05-16 genomfördes en inspektion på fastigheten. Avloppsanläggningen består 
av en trekammarbrunn utan synlig efterföljande rening.     
 
2020-07-17 beslutade samhällsbyggnadsnämnden om beslut om förbud att släppa ut 
avloppsvatten till avloppsanläggning (Miljö §2019-397, 2019-397) som trädde i kraft 
2020-07-17. Delgivningskvitto kom in 2019-08-01.   
 
2020-12-11 återkopplade fastighetsägaren på miljökontorets påminnelse om 
entreprenörsrapport. Han bekräftade då att ny avloppsanläggning inte var grävd och 
att den gamla avloppsanläggningen fortfarande nyttjas.  
 
2020-12-18 skickade miljökontoret en kommunicering inför beslut om föreläggande 
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 
Inspektionsrapport        2019-07-02 
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten 2019-07-17 
Kommunicering        2020-12-18 
Översiktskarta  
   
Information 
Om ni fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras.  
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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. 
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.  
 
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 § 3 Dnr SBN 2021-00014 6.2.9 

Sanktionsavgift livsmedel 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att Exiso AB 

  (556397-2842) med verksamheterna Kullborgs förskola, Solängens förskola, 
   Högby förskola, Norrtulls förskola, Östra Ryds förskola, Snöveltorps förskola, 

Prästkragens förskola, Engeln/Små fröns förskola, Alboga väst (ersätter Broby 
förskola), Alboga förskola, Björklunda förskola och Skönberga förskola, ska betala 
en sanktionsavgift på 480 000 kronor. 

 

Ärendebeskrivning  
Exiso AB har under perioden 2020-09-01 till och med 2020-11-02 bedrivit 12 
livsmedelsverksamheter (enligt ovan) utan att ha anmält detta till myndigheten. Av 
lagstiftningen framgår det att varje livsmedelsföretagare skall särskilt underrätta 
lämplig behörig myndighet, på det sätt som den sistnämnda kräver, om alla 
anläggningar som han ansvarar för, där det i något led i produktions-, bearbetnings- 
och distributionskedjan för livsmedel bedrivs verksamhet, så att varje sådan 
anläggning kan registreras. 
 
I Livsmedelsförordning (2006:813) framgår att en sanktionsavgift ska tas ut av den 
som påbörjar en verksamhet utan att den först har anmälts till kontrollmyndigheten 
 
I fall då kontrollmyndigheten inte underrättas om att en ny fysisk eller juridisk person 
tagit över en verksamhet ska sanktionsavgiften bestämmas till en halv procent av 
årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst bestämmas till 2 500 kr och som högst 
till 40 000 kr oavsett årsomsättningen. 
Livsmedelsföretaget fick möjlighet att yttra sig i ärendet. Företaget har inkommit med 
yttrande, men det ändrar inte nämndens ställningstagande. 
 
Avgiften har i detta ärende beräknats på följande sätt. Då verksamheten inte har 
inkommit med uppgifter om årsomsättning har myndigheten använt uppgifter om 
årsomsättning från www.allabolag.se. Myndigheten kommer därmed utgå från att 
årsomsättningen för den aktuella verksamheten är 82.7 mkr. Beräkningen är gjord 
med 0,5 % av den uppskattade årsomsättning, vilket blir 827 000 kronor per 
verksamhet. 
 
Dock kan sanktionsavgiften högst bli 40 000 kr för en oregistrerad verksamhet som 
upptäcks vid planerad kontroll av ett företag som var registrerad i lokalen tidigare. 
Därav blir summan 40 000 kronor per verksamhet som multipliceras med 12. Den 
totala summan blir 480 000 kronor. 
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Beredning av ärendet 
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda parter 
enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900). 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I Livsmedelslagen (2006:804) framgår att den myndighet som utövar offentlig 
kontroll skall verka för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som 
har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av 
lagen, beivras. 
 
Skäl till beslut 
Av 39 c § i Livsmedelsförordning (2006:813) framgår att en sanktionsavgift ska tas ut 
av den som påbörjar en verksamhet utan att den först har anmälts till 
kontrollmyndigheten. 

Underlag för beslut 
Underlag som följer ärendet 
Bilaga 1 - Beslut om Livsmedelssanktionsavgift 
               Överklagningshänvisning 
Bilaga 2 - Yttrande på kommunicering 
 
Upplysning 
Sanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild  uppmaning. 
 
Beslutet kan överklagas 
Detta beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Överklagandet ska dock ha 
kommit in till nämnden inom tre 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 
Förvaltningsrätten, om nämnden inte ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skicka överklagandet till 
 
Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
61480 Söderköping 
 
Avgift 
480 000 kr 
____ 
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Expediering 
Verksamhetsutövare (delgivningskvitto) 
Kammarkollegiet 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 4 Dnr SBN 2021-00015 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för uppförande av  
     komplementbyggnad. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt    
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
     7 h à 860 kr, totalt 6020 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
     för dispensen: 
 
     - Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga (separat handling) 
     

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller uppförande av en 
komplementbyggnad (garage) med arean 80 m2 i enlighet med inlämnade handlingar i 
ärendet, se situationsplan samt fasadritningar från sökande i bilaga 1), separat 
handling. 
 
Sökanden planerar att uppföra garaget på följande ställe, i anslutning till vattnet och 
närmaste hus ligger ca 20 meter från planerad åtgärd (se karta bilaga 1) separat 
handling. Anledningen till att planerad åtgärd har den placeringen är för att inte göra 
stora ingrep i naturen som finns på tomten. 
 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. Området är inte utpekat i den 
fördjupade översiktsplanen. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 
100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde) 
enligt 7 kap 14 § MB. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-05-25. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med miljöchef, 2021-01-13. Platsbesök har utförts 
2021-01-07. 
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Konsekvensbeskrivning 
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 inga då platsen redan är i anspråkstagen med 
tanke på den används som uppställningsplats/parkering. Åtgärden bedöms inte 
begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom åtgärden kommer att uppföras i 
anslutning till befintlig huvudbyggnad samt fastigheten är bebyggd med fler mindre 
komplementbyggnader. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom byggnaden planeras stå precis intill befintlig 
huvudbyggnad. Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 kap 
18 c § l pkt MB föreligger. Eftersom tomten är bebygg med en del byggnader 
kommer inte några naturvärden att påverkas samt inte kommer minska 
tillgängligheten för friluftslivet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-01-13, dnr SBF 2020-958 
Underlag som följer ärendet: 
Bilaga 1. Situationsplan samt fasadritningar  
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Bilder från arbetsplatsbesök  
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. 
 
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 
 
Överklagan ska innehålla:  
 
•    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad.  
     Om ni anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas. 
•    Vilket beslut som överklagas  
•    Förklaring till varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. 
•    Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•    Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in tills samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor 
från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt 
som begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län. 
 
Avgift 
6020 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 5 Dnr SBN 2021-00016 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för uppförande av  
     komplementbyggnad (Attefallshus) 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
     7 h à 860 kr, totalt 6020 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
     för dispensen: 
 
     -   Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 2 (separat handling) 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller nybyggnation av 
komplementbyggnad med arean 30 m2, se situationsplan i bilaga 2 (separat handling). 
 
Sökanden planerar att uppföra en bostadskomplementbyggnad på fastigheten. 
Byggnaden kommer att placeras ca 8 meter från huvudbyggnaden och ca 35 meter 
från strandlinjen. 
 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. Fastigheten DAL 5:95 omfattas av 
naturvårdsprogrammet för Söderköpings kommun som är upprättad 2008. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-08-04. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med kommunekolog samt miljöchef. Platsbesök har 
utförts 2021-01-13. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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 inga. På platsen finns det en tall som 
kommer att tas bort, se bilder från platsbesök i bilaga 3. Kommunekologen har 
granskat det och gjort bedömningen att det kan tas bort.  
Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom planerad 
åtgärd kommer att placeras i angränsning till befintlig huvudbyggnad samt inom 
hemfridszonen. 
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Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom den uppförs i angränsning till befintligt bostadshus 
och inom fastighetens hemfridszon. Området får anses vara ianspråktaget varför 
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. Efter besök till platsen har 
konstaterats att planerad åtgärd inte kommer att orsaka betydande påverkan på 
naturmiljön. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-01-15, dnr SBF 2020-1340 
Underlag som följer ärendet: 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Bilder från arbetsplatsbesök  
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. 
 
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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Överklagan ska innehålla:  
 
•    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om ni  
     anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas. 
•    Vilket beslut som överklagas.  
•    Förklaring till varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. 
•    Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•    Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in tills samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor 
från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt 
som begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län. 
 
Avgift 
6020 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 6 Dnr SBN 2021-00017 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens 
    enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för anläggande av brygga. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
     6 h à 860 kr, totalt 5160 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor  
     gäller för dispensen: 
 

- Arbete i vatten får inte göras under tidsperioden april-september 
- Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller skyltar 

med avvisande text 
    -    Det är endast ytan som anges i bilaga 1som dispensen avser (separat handling)  
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  inkom 2020-09-01 
och gäller en brygga med arean 20 m2, (situationsplan och bilder med beskrivning 
från sökande i bilaga 2), 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 300 meter i 
vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av kommunekolog i samråd med bitr miljöchef Tina Wolinder. 
Platsbesök har utförts 2021-01-04. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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 av en brygga 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. Åtgärden ökar 
till viss del begränsningen av allmänhetens tillgång till området. 
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Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom bryggan kommer vara tillgänglig för allmänheten. 
Bryggan måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, varför 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger.  
 
Då bryggor redan finns på platsen och inga större åtgärder krävs kommer inte 
tillgängligheten för allmänheten minska i någon större utsträcknings. Eftersom 
arbetet ska utföras mellan april-oktober görs bedömningen att åtgärden inte kommer 
att orsaka betydande påverkan på naturmiljön. Att bryggan gör tillgänglig för 
allmänheten kommer att öka tillgängligheten för friluftslivet. Sökande har i viss mån 
försökt nyttja existerande bryggor, vilket dock inte längre är möjligt (bilaga 4, 
motivering för vidare information) separat handling. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-01-08, dnr SBF 2020-1508 
Underlag som följer beslutet: 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
Bilaga 4. Sökandes motivering  
 
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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Överklagan ska innehålla:  
 
•    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om ni  
     anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas. 
•    Vilket beslut som överklagas.  
•    Förklaring till varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. 
•    Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•    Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in tills samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor 
från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt 
som begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län. 
 
Avgift 
5160 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 7 Dnr SBN 2021-00018 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens 
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för villavagn. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
     5 h à 860 kr, totalt 4300 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor 
     gäller för dispensen: 
 

-  Tomtplatsavgränsning enligt karta, separat handling 
    -   Den yta som avses för dispensen är den faktiska ytan som anges i bilagan  
        (tomtplatsavgränsning)  
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens avseende villavagn med arean 35 m2, kom in  
2020-11-04. (Situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i bilaga 2), 
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. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av kommunekolog i samråd med bitr miljöchef,  
Tina Wolinder. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Platsbesök har 
utförts 2021-01-07. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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 då platsen redan är i anspråkstagen. 
Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom det ligger 
precis intill den befintliga byggnaden som kommer rivas. 
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Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom byggnaden planeras precis intill befintlig byggnad. 
Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB 
föreligger. Då en gammal villavagn redan finns på platsen och inga större åtgärder 
krävs kommer inte några naturvärden att påverkas. Sökande önskar riva befintlig 
villavagn och upprätta ny, dock några meter norr om befintlig byggnad. Detta för att 
området i direkt anslutning till villavagnen idag är väldigt fuktigt till följd av den 
intilliggande viken. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-01-11, dnr SBF 2020-2055 
Underlag som följer ärendet: 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. 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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Överklagan ska innehålla:  
 
•    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om ni  
     anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas. 
•    Vilket beslut som överklagas.  
•    Förklaring till varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. 
•    Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•    Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in tills samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor 
från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt 
som begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län. 
 
Avgift 
4300 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 8 Dnr SBN 2021-00019 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för anläggande av brygga. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
     7 h à 860 kr, totalt 6020 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller 
     för dispensen: 
 
     -   Arbete i vatten får inte göras under tidsperioden april-september 
     -   Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller skyltar  
         med avvisande text 
     -   Det är endast ytan som anges i bilaga 1 som dispensen avser (separat handling). 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens gällande brygga om ca 9m2 på fastigheten  

 kom in 2020-09-14. (Situationsplan och bilder med beskrivning från 
sökande i bilaga 2), separat handling. 
 
Närmaste hus ligger ca 50 meter från planerad brygga (se karta 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. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av kommunekolog i samråd med bitr miljöchef,                   
Tina Wolinder. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Platsbesök har 
utförts 2020-09-23. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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 av en brygga 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. Åtgärden ökar 
till viss del begränsningen av allmänhetens tillgång till området. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom bryggan kommer vara tillgänglig för allmänheten. 
Bryggan måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, varför 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger. Eftersom arbetet ska 
utföras mellan april-oktober görs bedömningen att åtgärden inte kommer att orsaka 
betydande påverkan på naturmiljön. Sökande motiverar med att denna existerande 
idag är idag uppgrundad till ett djup av ungefär 2 dm och således oanvändbar. Andra 
lösningar på bryggplatser i Gåsvik är omöjliga, för att utbyggnad skulle avsevärt 
försvåra in och utpassage för Vänsö 1:4, och/eller fördärva kulturmiljön. Övriga 
bryggor i närheten ligger på fastigheter med strandtomt och är således inte 
tillgängliga. Vänsö 1:44 behöver brygga för tillgänglighet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-01-11, dnr SBF 2020-1605 
Underlag som följer beslutet: 
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: 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
 
Överklagan ska innehålla:  
 
•    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om ni  
     anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas. 
•    Vilket beslut som överklagas.  
•    Förklaring till varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. 
•    Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•    Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in tills samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor 
från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt 
som begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län. 
 
Avgift 
6020 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 9 Dnr SBN 2021-00020 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens    
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för muddring. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt    
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
     2 h à 860 kr, totalt 1720 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor     

gäller för dispensen: 
    
   -   Muddring enligt karta i bilaga 1(separat handling) 
   -   Muddermassor hanteras som beslutat enligt beslut om deponering av     
       muddermassor. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens avseende muddring kom in 2021-01-12 och gäller 
muddring med arean 60 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. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av kommunekolog i samråd med bitr miljöchef, 
Tina Wolinder. Förslag till beslut har kommunicerats med sökande. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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 då platsen är gammal muddermassa. 
Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom området 
idag inte är anträdbart till fots samt att muddring avser att lättare kunna lägga till vid 
brygga längre in i viken. 
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Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom området saknar naturvärden samt idag inte kan ses 
som tillgängligt för allmänheten. Åtgärden behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området, 
varför 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger. Åtgärden bedöms även behövas för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 
området, varför 7 kap 18 c § 4 pkt MB föreligger. Området är en del av en större yta 
som ska muddras gemensamt av flertalet fastighetsägare på Aspöja. Dock den enda 
delen med landmassor (se bifogat beslut angående vattenverksamhet från 
Länsstyrelsen Östergötland). Då muddringen avser att lättare kunna komma in i viken 
där bryggorna ligger bedöms inte åtgärden begränsa allmänhetens tillgång till 
området. Då området som ska muddras är gamla muddermassor sen tidigare 
muddring finns inga naturvärden på platsen. Området har historisk muddrats vid ett 
flertal tillfällen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-01-12. dnr SBF 2021-45 
Underlag som följer ärendet: 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
Bilaga 4. Beslut gällande vattenverksamhet 
Bilaga 5. Beslut gällande vattenverksamhet 
Bilaga 6. Beslut om deponering av muddermassor 
 
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 
 
Överklagan ska innehålla:  
 
•    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om ni  
     anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas. 
•    Vilket beslut som överklagas.  
•    Förklaring till varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. 
•    Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•    Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in tills samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor 
från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt 
som begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län. 
 
Avgift 
1720 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 10 Dnr SBN 2021-00021 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för förlängning av brygga samt  
     utbyggnad av ett fritidshus.  
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens utskott beslutar att ta ut en avgift enligt gällande taxa. 
     Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 5 h à 860 kr, 
     totalt 4300 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller 

för dispensen: 
 
    -   Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 1 (separat handling) 
    -   Bryggan får vara max 15 meter lång och 2,5 meter bred 
    -   Byggnaden får vara max 33 m2  med tillhörande altan om 11,25 m2    
    -   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 är den faktiska yta som hänvisas i bilaga 1 (separat handling) 
    -   Uteplatsen på ansökan tas ej med enligt kommunicering med sökande 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens avseende förlängning av brygga samt utbyggnad av 
fritidshus kom in 2020-08-06. Utbyggnaden gäller ursprunglig area om 22,75 m2 till 
en ny area om 33,75 m2. För att lättare lägga till med sin båt önskar sökanden även 
förlänga sin brygga med 2 meter. Från en tidigare area om 32,5 m2 till en ny area om 
37,5(se situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i bilaga 2), separata 
handlingar. 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller utbyggnad av ett 
fritidshus från en ursprunglig area om 22,75 m2 till en ny area om 33,75 m2. För att 
lättare lägga till med sin båt önskar sökanden även förlänga sin brygga med 2 meter. 
Från en tidigare area om 32,5 m2 till en ny area om 37,5(se situationsplan och bilder 
med beskrivning från sökande i bilaga 2). 
 
Närmaste hus ligger ca 15 meter från bryggan (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 300 meter på 
land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. 
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Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av kommunekolog i samråd med miljöchef, Martina Gunnmo. 
Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts  
2020-11-27. Den 2020-11-30 kommunicerade sökanden att denne ville ändra sin 
ansökan, detta genom att ta bort delen i ansökan gällande uteplats. 
 
Konsekvensbeskrivning 
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 av förlängning av brygga är ytterligare 
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. Åtgärden ökar till viss del begränsningen av allmänhetens tillgång till 
området eftersom bryggan kommer sträcka sig längre ut i vattnet än tidigare. Då 
bryggan ligger så pass nära huvudbyggnaden är denna begränsning dock ytterst liten. 
Gällande utökning av byggnaden bedöms den inte ytterligare begränsa allmänhetens 
tillgång till området eftersom huset ligger väl inom tomtens privata sfär och därmed 
redan är otillgänglig. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom bryggan ligger så pass nära huvudbyggnaden att en 
mindre förlängning inte kommer verka begränsande för allmänheten i någon större 
utsträckning, detsamma gäller den mindre utbyggnad som önskas på gäststugan. 
Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB 
föreligger. Även särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger då bryggan för 
sin funktion måste ligga vid vattnet. Då huset och bryggan redan finns på platsen och 
inga större åtgärder krävs kommer inte några naturvärden att påverkas.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-01-19, dnr SBF 2020-1354 
Underlag som följer ärendet: 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. 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 
 
Överklagan ska innehålla:  
 
•    Namn, personnummer, adress, telefonnummer samt vara undertecknad. Om ni  
     anlitar ett ombud ska fullmakt bifogas. 
•   Vilket beslut som överklagas.  
•   Förklaring till varför beslutet ska ändras och vilken ändring som önskas. 
•   Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•   Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in tills samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor 
från den dag då ni fick del av beslutet. 
 
Har överklagandet kommit in i rätt tid och nämnden inte ändrar beslutet på det sätt 
som begärt kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen i Östergötlands 
län. 
 
Avgift 
4300 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 11 Dnr SBN 2021-00009 1.2.3 

Anmälan delegationsbeslut 2021 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott noterar delegationsbesluten och 

lägger dessa till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Delegationsbeslut bostadsanpassning - 2020-12-08 - 2021-01-18 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst - 2020-12-07 - 2021-01-25 - Trafiksamordnare 
Delegationsbeslut bygg/miljötrafik - 2020-12-07 - 2021-01-25 - Handläggare och 
inspektörer 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 12 Dnr SBN 2021-00008 1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 SBNU 

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

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-01-15 – 526-16778-2019                                 
Överprövning av kommunal strandskyddsdispens dnr SBNU § 66, 2019-00055 på 
fastigheten  Söderköpings kommun.                                                                                                                    
Länsstyrelsen beslutar ge bifall till strandskyddsdispens för uppförande av enbostads-
hus inom fastigheten  samt upphäva beslutad tomtplatsavgränsning och 
fastställa en ny i enlighet med bilaga 1 (separat handling). 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-01-14 – 526-167-2021                                      
Överprövning, upphävande och återförvisning av kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten  Söderköpings kommun.        
Länsstyrelsen överprövar och upphäver kommunens beslut att bevilja dispens för 
utbyggnad av fritidshus samt förlängning av brygga inom fastigheten  och 
återförvisar ärendet för fortsatt handläggning.  
Överprövat beslut: Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2020-12-16,  
SBNU § 78 dnr SBN 2020-00095 4.4.5 
 
____ 
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SBNU § 13 Dnr SBN 2021-00007 1.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
Förvaltningens nya miljöchef sedan januari 2021, Pär Ljungkvist, presenterar sig och 
ger en kort bakgrundsbild med vad han arbetat med tidigare.  
Utskottet hälsar honom välkommen. 
 
____ 
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