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SBNU § 33 Dnr SBN 2021-00001 1.2 

Val av justerare och tid för justering 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
Marcus Fröderberg (S) utses till justerare av dagens protokoll. 
Kommunhuset, 2021-05-06, klockan 16.00. 
 
____ 
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SBNU § 34 Dnr SBN 2021-00050 6.2.9 

Livsmedelssanktionsavgift - Mariehov 5:21 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden myndighetsutskott beslutar att Annie Ingemansson,  
    med verksamheten Mariehovs honung, ska betala en sanktionsavgift på  
   5 000 kronor. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att sanktionsavgiften 
    ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild uppmaning. 
 

Ärendebeskrivning  
Annie Ingemansson har sedan 1 juni 2019 bedrivit livsmedelsverksamheten 
Mariehovs honung 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 de fall en livsmedelsföretagare har påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan 
att först anmäla denna till den behöriga myndigheten ska sanktionsavgiften 
bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst 
bestämmas till 5 000 kr och högst 75 000 kr, oavsett årsomsättningen. 
 
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. 
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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 
Tjänsteutlåtande med bilaga, daterat 2021-04-07, dnr SBF 2021-562 
Bilaga 1 - Beslut om Livsmedelssanktionsavgift 
               Överklagningshänvisning 
 
Beslutet kan överklagas 
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 
Förvaltningsrätten, om nämnden inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer. Skicka 
överklagandet till 
 
Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
61480 SÖDERKÖPING 
 
____ 
 
Utdrag 
Verksamhetsutövare (beslut inkl bilaga) rek m mb 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 35 Dnr SBN 2021-00051 6.2.9 

Livsmedelssanktionsavgift - Söderköping 2:84 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadnämndens myndighetsutskott beslutar att Nedcan AB 
   (556888-9959), med verksamheten Gamla farmors café, ska betala en  
    sanktionsavgift på 6 000 kronor. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott meddelar att sanktionsavgiften ska  
    betalas till Kammarkollegiet efter särskild uppmaning. 
 

Ärendebeskrivning  
Nedcan AB har sedan 1 februari 2021 bedrivit livsmedelsverksamheten Gamla 
farmors cafe 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. 
 
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. 
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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 
Tjänsteutlåtande med bilaga, daterat 2021-04-07, dnr SBF 2021-385 
Bilaga 1 - Beslut om livsmedelssanktionsavgift 
               Överklagningshänvisning 
 
Beslutet kan överklagas 
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 
Förvaltningsrätten. om nämnden inte ändrar beslutet på det sätt ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer.  
Skicka överklagandet till: 
 
Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
61480 Söderköping 
 
____ 
 
Utdrag: 
Verksamhetsutövare (beslut inkl bilaga) rek m mb 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 36 Dnr SBN 2021-00052 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
    enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för pool och poolhus  
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
    6 h à 875 kr, totalt 5 250 kronor. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor  
    gäller för dispensen 
 

- Tomtplatsavgränsning i bilaga 2, separat handling.   
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller pool 
och poolhus med den sammanlagda arean 46,4 m2. (se situationsplan och bilder med 
beskrivning från sökande i bilaga 2), separat handling. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2021-01-20. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-03-25. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för Söderköpings 
kommun. 
 
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 små då marken idag är klippt gräsmatta. Åtgärden bedöms inte 
begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom det ligger inom tomtens privata 
zon. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom platsen har låga naturvärden samt redan är privat då 
den ligger väldigt nära huvudbyggnaden. Området får anses vara ianspråktaget varför 
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger.  
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Eftersom marken är en gräsmatta görs bedömningen att åtgärden inte kommer att 
orsaka betydande påverkan på naturmiljön.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-04-09, dnr SBF 2021-113 
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 
 
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.  
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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 
5250 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökande (beslut inkl bilagor) delgivningskvitto 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 37 Dnr SBN 2021-00053 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
Ärendet utgår från dagordningen med anledning av att sökanden återtagit sin 
ansökan. 
 
____ 
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SBNU § 38 Dnr SBN 2021-00054 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens enligt  
    7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för växthus och ändrad användning av  
    byggnad. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
    5 h à 875 kr, totalt 4 375 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 växthus 
med arean 57,6 m2 och förändring av användning av existerande byggnad med en 
utbyggnad om 40 m2. (se situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i 
bilaga 2), separat handling. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2021-02-09. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-03-25. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte innebära några negativa konsekvenser för Söderköpings 
kommun. 
 
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 små då åtgärderna kommer utföras på en 
gräsmatta. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom 
den idag ligger inom tomtens privata zon. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom naturvärdena är låga samt att åtgärderna kommer 
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utföras inom tomtens privata zon. Området får anses vara ianspråktaget varför 
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-04-12, dnr SBF 2021-329 
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 
 
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.  
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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 
4375 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökande (beslut inkl bilagor) delgivningskvitto 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 39 Dnr SBN 2021-00055 4.4.4 

Ansökan om bygglov i efterhand med sanktionsavgift - genomförd 
inglasning av veranda - Sankt Ragnhild 1 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar i enlighet med 9 kap. 30 §  
    plan- och bygglagen bygglov och startbesked i efterhand för utförd inglasning av  
    veranda på Söderköpings Brunn eftersom den vidtagna åtgärden inte anses strida  
    mot gällande planbestämmelser och bedöms inte förvanska byggnadens yttre form  
    och allmänna karaktär. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut bygglovavgift  
    om 4 236 kronor enligt fastställd taxa. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar, med stöd av 11 kap. 51,  
    52 och 57 §§ plan- och bygglagen, att ta ut byggsanktionsavgift om 22 752 kronor  
   av Söderköpings Brunn Fastighets AB för att ha utfört aktuell inglasning utan lov  
   och startbesked.  
 
4. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att lämna slutbesked i  
    ärendet. 
 

Reservation 
Marcus Fröderberg (S) och Andreas Kindesjö (S) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
Protokollsanteckning 
"Vi i Socialdemokraterna reserverar oss emot myndighetsutskottets beslut om att 
bevilja bygglov i efterhand och att ta ut en byggsanktionsavgift på 22000kr vilket inte 
står i proportion till skadan på byggnaden. Söderköpings brunns ägare vet mycket väl 
hur olika byggregler ser ut och att de kommer undan med dessa små siffror, skickar 
helt fel signaler till medborgarna i kommunen. Privatpersoner får återställa vid brott 
men företag ska klara sig undan med böter samt behålla sina tillbyggnader. 
 
Socialdemokraterna i Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott" 
 
 
Beskrivning av ärendet 
2021-01-08 registrerades en anmälan hos samhällsbyggnadsförvaltningen gällande att 
eventuell olovlig åtgärd hade vidtagits på Söderköpings Brunns veranda. Det 
inkomna anmälningsärendet följdes upp med ett platsbesök av Söderköpings 
kommuns stadsarkitekt som konstaterade att befintlig veranda på Söderköpings 
Brunn hade försetts med glaspartier.  
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Efter att undertecknad byggnadsinspektör tagit del av stadsarkitektens 
fotodokumentation bedömdes att inglasningen av verandan är att betrakta som en 
väsentlig fasadändring och att den utförda åtgärden skulle ha föregåtts av en 
lovprövning med tillhörande kulturmiljöutredning där frågan huruvida inglasningen 
förvanskar byggnadernas yttre form och allmänna karaktär beaktas.  
 
För fastigheten gäller stadsplan för kv S:t Nicolaus, S:t Ragnhild, Bagaren m.fl. (Akt 
05-SÖD-348) samt tillägg till planbestämmelser inom Söderköpings innerstad (Akt 
0582-P94/59) i Söderköpings kommun. Den aktuella fastigheten är belägen inom 
områdesdel där kulturhistorisk hänsyn gäller.  
För aktuell byggnadsdel anger stadsplanen ringprickad mark med beteckning 
”överbyggd gård” som får överbyggas och användas endast på sätt som i varje särskilt 
fall prövas lämpligt.  
 
2021-01-14 kontaktades Söderköpings Brunn Fastighets AB via e-post med 
uppmaning att ansöka om bygglov i efterhand samt att lämna in ett antikvariskt 
utlåtande. 2021-02-03 inkom en ansökan om bygglov med bilagt antikvariskt 
sakkunnigutlåtande gällande utförd inglasning, bilaga 1, separat handling. 
 
2021-03-02 beställde samhällsbyggnadsförvaltningen ett separat antikvariskt utlåtande 
med syfte att ytterligare säkerställa kulturmiljöaspekterna. 2021-03-15 lämnades ett 
antikvariskt sakkunnigutlåtande som framgår av bilaga 2, separat handling. 
 
2021-04-13 lämnade Söderköpings kommuns stadsarkitekt ett yttrande i aktuell fråga. 
Yttrandet framgår av bilaga 3, separat handling. 
 
Utifrån framtagna antikvariska utlåtanden samt stadsarkitektens yttrande, bedöms 
tolkningsutrymme finnas att antingen avslå eller bifalla aktuell ansökan. Eftersom 
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott är sammansatt av folkvalda 
representanter, och själva utfallet kan tolkas på olika sätt, lämnas intresseavvägningen 
mellan det enskilda och det allmänna till samhällsbyggnadsnämndens 
myndighetsutskott att avgöra.  
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av byggnadsinspektör, Söderköpings stadsarkitekt och beretts 
tillsammans med plan- och bygglovschef. 
 
Söderköpings Brunn Fastighets AB har beretts möjlighet att yttra sig över 
tjänsteutlåtandet innan beslut fattas.  
Söderköpings Brunn Fastighets AB har yttrat sig i en skrivelse inkommen till 
samhällsbyggnadsnämnden den2021-04-28 och framgår av bilaga 5, separat handling. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun som organisation. 
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För fastighetsägaren innebär beslutet ekonomiska konsekvenser.  
 
Konsekvensbeskrivning 
Med ovanstående agerande har Söderköpings Brunn Fastighets AB begått en 
överträdelse av plan- och bygglagen.  
 
Vid beslut om alternativ 2. Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ta ut en 
byggsanktionsavgift av den som har begått en överträdelse av plan- och bygg-
lagstiftningen. Det gäller även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av 
oaktsamhet. 
 
Sanktionsavgiftsberäkningen är beräknad enligt Boverkets beräkningsguide och 
framgår av bilaga 4, separat handling.  
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Alternativ 1: 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott avslår ansökan om bygglov för 
utförd inglasning av veranda på Söderköpings Brunn eftersom den vidtagna åtgärden 
anses strida mot gällande planbestämmelser och förvanskar byggnadens yttre form 
och allmänna karaktär.  
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott förelägger, med stöd av 11 kap. 20 § 
plan- och bygglagen, Söderköpings Brunn Fastighets AB att senast inom 6 månader 
från det att beslutet delgetts, varsamt montera bort utförd inglasning av veranda på 
Söderköpings Brunn. 
 
Alternativ 2:  
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar bygglov och startbesked i 
efterhand för utförd inglasning av veranda på Söderköpings Brunn eftersom den 
vidtagna åtgärden inte anses strida mot gällande planbestämmelser och bedöms inte 
förvanska byggnadens yttre form och allmänna karaktär. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut bygglovavgift om 
4 236 kronor enligt fastställd taxa. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar, med stöd av 11 kap. 51, 52 
och 57 §§ plan- och bygglagen, att ta ut byggsanktionsavgift om 22 752 kronor av 
Söderköpings Brunn Fastighets AB för att ha utfört aktuell inglasning utan lov och 
startbesked. 
 
Ordförande Kjell-Åke Bondesson (C) yrkar på att samhällsbyggnadsnämndens 
myndighetsutskott beslutar enligt Alternativ 2. 
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Marcus Fröderberg (S) yrkar på att samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
beslutar enligt Alternativ 1. 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på majoritetens förslag (alternativ 2) mot Marcus 
Fröderbergs (S) förslag (alternativ 1) och finner att alternativ 2 ska beslutas. 
 
Votering begärs och verkställs. 

Omröstningsresultat 
Voteringen utföll med 3 ja-röster för majoritetens förslag och 2 nej-röster för Marcus 
Fröderbergs (S) förslag beslutar samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott enligt 
majoritetens förslag. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl bilagor, daterat 2021-04-30, dnr SBF 2021-277 
Ansökan om bygglov                 2021-02-03 
Plan- och fasadritning                      2021-02-03 
Fotografi, 3 st.                 2021-02-03 
Antikvariskt utlåtande, Fredriksson arkitektkontor   2021-02-03 
Antikvariskt utlåtande, Domfors Kulturmiljö           2021-03-15 
Yttrande Söderköpings stadsarkitekt                2021-04-13 
Beräkning byggsanktiosavgift, Boverket                2021-04-15 
Yttrande Söderköpings Brunn                2021-04-28 
 
 
Avgifter 
Bygglovsavgift   4236 kr  
Byggsanktionsavgift  22752 kr  
Faktura skickas separat. 
 
Utdrag 
Sökande (beslut inkl bilagor) delgivningskvitto 
Information om att bygglov beviljats sänds till grannar 
Kungörelse i Post- och inrikes tidningar 
 
____ 
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Voteringslista 
 
Ärende: Ansökan om bygglov i efterhand med sanktionsavgift – genomförd  
inglasning av veranda - Sankt Ragnhild 1. 
 
 

 

Ledamöter Ja Nej Avstår Frånvarande 

Kjell-Åke Bondesson (C) X    

Björn Aldin (M X    

Edith Nielsen-Åkerblom (M) X    

Mikael Burgman (S)               X 

Marcus Fröderberg (S)      X   

Andreas Kindesjö (S) tj ersättare 
för Mikael Burgman 

     X   

 
Summa 

 
3 

 
    2 
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SBNU § 40 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 - 2021-03-26 - 2021-04-15 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst - 2021-03-22 - 2021-04-23 
Trafiksamordnare 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik - 2021-03-16 - 2021-04-26 
 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 41 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 2021-03-30 – 526-4868-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten  Söderköpings 
kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-03-30 – 526-4862-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten  Söderköpings kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-03-30 – 526-4865-2021 – Överprövning av 
kommunalt beslut gällande SBNU 2021-03-03 § 17, Söderköpings 
kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-04-14 – 526-4871-2021 – Överprövning av 
kommunalt beslut gällande  SBNU 2021-03-03 § 18, Söderköpings 
kommun. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-04-20 – 526-5778-2021 – Överprövning av 
kommunalt beslut gällande  SBNU 2021-03-24 § 27, Söderköpings 
kommun. 
 
____ 
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SBNU § 42 Dnr SBN 2021-00007 1.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
Miljöchef Pär Ljungqvist informerar om ett ordförandebeslut gällande 
livsmedelsanktionsavgift. 
 
Ny ersättare i utskottet, Andreas Kindesjö (S) presenterar sig. 
 
____ 
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SBNU § 43 Dnr SBN 2021-00056 4.4.5 

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter Ramunderbergets 
naturreservat 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar att dispens medges enligt 
    7 kap 7 § Miljöbalken Naturreservat. 
  
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
   gällande taxa. Avgift för handläggning av dispensansökan uppgår till 4 h à 860 kr,  
   totalt 3 440 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
    för dispensen: 
 

- Anläggandet av överbyggnad ska så långt som möjligt undvika skador på 
närliggande skog som ligger öster om området (se markerat område i bilaga 1), 
separat handling. 

 
   -     Om placering av byggnad behöver ändras pga. oförutsedda anledningar ska ny  
         placering godkännas av Miljökontoret 
 

Ärendebeskrivning  
VA-enheten inkom den 28 april med ansökan om dispens från gällande föreskrifter 
för Ramunderbergets naturreservat. Syftet är att åtgärda akuta åtgärder på befintlig 
tryckstegningsstation och samtidigt bygga ett hus för den på en anslutande plats då 
befintlig lösning i mark inte lever upp till arbetsmiljölagstiftningen. Bygglov har 
beviljats för själva byggnaden. 
 
Ärendet är enligt uppgift brådskande då man har en tillfällig lösning som behöver 
permanenteras. Distribution av dricksvatten är en samhällsviktig verksamhet varför 
ärendet har snabbehandlats av Samhällsbyggnadsförvaltningen.  
 
Ramunderbergets naturreservats utbredning och dess föreskrifter beslutades om 2001 
av kommunfullmäktige i Söderköping. Enligt föreskrifterna så ej ny byggnad eller 
annan fast anläggning uppföras om det inte är för naturreservatets syften.  
 
Enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 7 § så får kommunen meddela dispens från 
föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om det finns särskilda skäl. 
Ett beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte 
har påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann 
laga kraft. 
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Då syftet med byggnaden bedöms som samhällsviktig verksamhet så bedömer 
Samhällsbyggnadsförvaltningen att det finns särskilt skäl i enlighet med vad som 
framgår i MB 7. Kap 7 §. Placeringen av byggnaden är dessutom i ett område av 
reservatet där det inte finns några påtagliga naturvärden eller skyddsvärda träd och 
byggnaden kommer inte påverka naturreservatets syfte. Området är en större gränsyta 
med enstaka träd som ligger mellan E22 och den skyddsvärda skogen. 
 
Uppföranden av byggnaden ska dock ske på ett sådant sätt att det inte påverkar de 
träd som ligger precis öster om den väg som skiljer tänkt placering av byggnad med 
skyddsvärd skog, se bilaga 1. Om placeringen av byggnaden skulle ändras jämfört 
med vad som framgår av ansökan så ska ny placering godkännas av Miljökontoret.   
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har beretts av Pär Ljungqvist, miljöchef. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ej relevant. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Beslutet är nödvändigt för trygg dricksvattenleverans. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl bilaga daterat 2021-04-29, dnr SBF 2021-980 
Bilaga 1. Illustration av var området med skyddsvärd naturskog börjar i förhållande  
              till tänkt placering av byggnad 
Bilaga 2. Ansökan om dispens med tillhörande handlingar 
 
Upplysningar 
 
Giltighetstid 
Beslut om dispens upphör att gälla om den åtgärd som avses med dispensen inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga 
kraft.  
 
Avgift  
3 440 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökande (beslut inkl bilaga) delgivningskvitto 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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