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SBNU § 44 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 2021-06-08, kl 15.00. 
 
____ 
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SBNU § 45 Dnr SBN 2021-00068 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens enligt 
    7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för komplementbostadshus, avlopp samt  
    grusning av väg. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
    10 h à 875 kr, totalt 8750 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutat att följande villkor gäller  
    för dispensen: 
    -   Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 1, separat handling 
    -   Staket ska anlägges längs med norra och östra tomtgränsen 
    -   Avlopp måste, efter godkännande av ansökan till tillsynsmyndigheten, anläggas  
        inom tomtplatsavgränsning 

-  Vägen ska inte förses med privatiserande element som t.ex skyltar med    
 avvisande text, bom etc. 

-  Dispensen gäller under förutsättning att sökande har rådighet över marken. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller 
komplementbostadshus med arean 30 m2, avlopp samt grusning av väg. (se 
situationsplan med beskrivning från sökande i bilaga 1), separat handling. 
 
Sökanden planerar att uppföra komplementbostadshus och avlopp på aktuell 
fastighet. Komplementbostadshuset kommer ha en våning, sadeltak och ges ett 
klassiskt utseende. Ägare till  intill ska ha medgivit att byggnaden är 
mindre än 4 m från tomtgräns. Några tallar kommer att fällas för att utföra 
bebyggelsen. Avlopp anläggs på lämplig plats utifrån efter separat ansökan och 
godkännande från tillsynsmyndigheten om avloppsanläggning och utgås från att 
anläggas på aktuell fastighet (se karta bilaga 1), separat handling. 
Vägen som ska grusas går enligt bilaga 1, separat handling 
 
Fastigheten  omfattas av: 
•  Utvidgat strandskydd 300 m 7 kap 14§ MB 
•  Riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv 4 kap MB 
•  Riksintresse obruten kust, Östergötlands kust och skärgårdsområden 4 kap MB 
•  Riksintresse naturvård, Östergötlands skärgård 3 kap MB 
•  Värdetrakter gräsmarker, ädellövskog, hav- blåstång och hav- höga kärlväxter 
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Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2021-04-09. Ärendet har handlagts av Miljöchef, Pär 
Ljungqvist med hjälp av konsultstöd. Förslag till beslut har kommunicerats med 
sökanden. Platsbesök har utförts 2021-05-14. 
 
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 antas vara små, då att det handlar om redan 
ianspråktagen tomtmark. Tallarna som ska fällas tillhör en produktionsskog och 
saknar höga naturvärden. Vägen som ska grusas är ej befintlig, men har nyligen 
avverkats och saknar naturvärden. Åtgärden bedöms delvis begränsa allmänhetens 
tillgång till området eftersom komplementbostadshus har en privatiserande effekt. 
Speciellt eftersom huset befinner sig närmare fastighetsgränsen än 4 meter. För att 
undvika att den privatiserade zonen utökas ska ett staket anläggas längst östra 
tomtgränsen vid bostaden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun som organisation. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärderna kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom anläggning av komplementbostadshus och avlopp 
sker på redan ianspråktagen mark och utgör inga hot mot naturvärden. Området får 
anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. 
Vägen som kommer att grusas saknar naturvärden och grusningen anses inte heller 
utgöra en begränsning till allemansrätten. I avvägningen mellan allmänna och enskilda 
intressen anses det därför övervägande att sökanden ska kunna bygga sitt 
komplementbostadshus, avlopp samt grusa den angivna vägen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-05-20, dnr SBF 2021-825 
Bilaga 1. Översiktskarta, situationsplan och tomtplatsavgränsning 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet  
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
 
Avlopp, bygglov 
För anordnade av avlopp så krävs godkännande av Miljökontoret. 
Ansökningsblankett finns på kommunens hemsida. När det gäller placering av avlopp 
så kan det enbart godkännas i samband med eventuellt godkännande av ansökan om 
avloppsanläggning. Ett eventuellt beslut om dispens från strandskydds-
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bestämmelserna innebär därmed inte ett slutgiltigt beslut avseende 
avloppsanläggningens placering. 
 
Uppförande av komplementbyggnad kan kräva bygganmälan eller bygglov, kontakta 
alltid kommunens bygglovsenhet innan åtgärder påbörjas.  
 
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.  
 
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. 
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Avgift 
8750 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expedieríng 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
 
____ 
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SBNU § 46 Dnr SBN 2021-00065 4.4.2 

Ansökan om bygglov för utökning av småbåtshamn - Lagnö 1:58 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar bygglov för utökning av  
    befintlig småbåtshamn genom förlängning av två befintliga bryggor, motsvarande  
   12 båtplatser, i enlighet 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut bygglovavgift  
    om 5 950 kronor enligt fastställd taxa. 
 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov för utökning av befintlig småbåtshamn, genom förlängning 
av två befintliga bryggor med plats för 12 tillkommande båtplatser, har kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden. Den sökta åtgärden föreslås och avses anläggas, precis 
som befintlig småbåtshamn, på outredd fastighet som angränsar till fastigheten 
LAGNÖ 1:58. Initialt omfattade ansökan även bygglov för anläggande av 12 
parkeringsplatser. Parkeringsplatserna är emellertid inte längre aktuella eftersom de 
återkallats av sökande 2021-05-24. 
 
Småbåtshamnens verksamhet föreslås utökas genom förlängning av två befintliga 
bryggor med 30 m2 respektive 60 m2 enligt inlämnade handlingar. Den föreslagna 
platsen är inte planlagd men förslaget angränsar till befintligt planlagt område för 
småbåtshamn.  
 
Aktuell plats ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap. miljöbalken 
samt rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap. miljöbalken. Den föreslagna åtgärden 
bedöms inte påverka riksintressena för naturvård, obruten kust och rörligt friluftsliv.  
 
Utökat strandskydd om 300 meter i vatten gäller, enligt 7 kap. 14 § miljöbalken. 2021-
03-03 beviljade samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott strandskyddsdispens i 
aktuell fråga och Länsstyrelsen beslutade 2021-03-30 att tillstyrka beslutat 
strandskyddsdispensbeslut.  
 
Den sökta åtgärden bedöms inte kräva planläggning och anses heller inte medföra 
någon betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen ,PBL. Med hänsyn 
till att området är redan ianspråktaget för småbåtshamnsverksamhet samt faktum att 
allmänt intresse finns i anslutning till den sökta platsen anser samhällsbyggnads-
nämnden att förutsättningarna för att lämna bygglov är uppfyllda i enlighet med 9 
kap. 31 § PBL. 
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Beredning av ärendet 
Ärendet har diskuterats inom samhällsbyggnadsförvaltningen, handlagts av 
undertecknad byggnadsinspektör och beretts tillsammans med plan- och 
bygglovschef. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun som organisation. 
 
Utökning av brygganläggningar bedöms bidra till levande friluftsliv som gynnar 
turism och kompletterar befintlig småbåthamnsverksamhet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-05-25, dnr SBF 2021-855 
Ansökan om bygglov                2021-04-13 
Situationsplan                2021-04-13 
Beslut om strandskyddsdispens m.m  2021-05-11 
E-post med återkallande av                2021-05-24 
parkeringsplatser  
 
Upplysningar 
 
Föreskrifter, villkor och övrig information 
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.  
 
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. 
 
Lovet innebär ingen rätt att påbörja den sökta åtgärden innan 
samhällsbyggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. Tekniskt samråd 
och kontrollansvarig bedöms inte behövas i detta ärende. 
 
När arbetet är slutfört ska Ifylld kontrollplan ”Dokumenterad egenkontroll” lämnas 
in till samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked. Efter mottagen 
slutanmälan utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett slutbesked enligt 10 kap. 34 § 
PBL. 
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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 
5950 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expedieríng 
Sökande- beslut inkl bilagor (delgivningskvitto) 
Rågrannar - information om beslut 
Kungörelse i Post och Inrikes tidningar 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 47 Dnr SBN 2021-00066 4.4.2 

Ansökan om bygglov och startbesked för uppförande av 
återvinningsstation för insamling och återvinning av förpackningar 
och tidningar samt skylt - Tyrislöt 1:29 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att återremittera ärendet  
   för vidare handläggning. 
 
____ 
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SBNU § 48 Dnr SBN 2021-00070 4.4.2 

Anläggande av ny brygga -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott ställer sig bakom beviljat  
    bygglovsbeslut daterat 2021-05-10, Bygg §-2021-309. 
   
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott justerar beslutad bygglovavgift till  
   19 800 kronor för aktuell brygga enligt tabell 19 i fastställd taxa. 
  

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov för byte av befintlig brygga på fastigheten  har 
kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. Den nya bryggan föreslås vara 40 meter 
lång enligt inskickade ritningar. Den aktuella platsen omfattas av förslag till stadsplan 
över del av FINNÖ 71 MFL, S:T ANNA SOCKEN, Stegeborgs kommun (Akt nr: 
05-STA-729). Förslagen brygga avses placeras inom så kallat vattenområde ”Vb”. 
 
Den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanens bestämmelse och syfte. 
Bygglovhandläggare har gjort bedömningen att bygglov samt startbesked kan beviljas 
i enlighet med 9 kap. 30 § och 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). Sökande 
har bifogat även tillstånd om vattenverksamhet från länsstyrelsen.  
 
2021-05-10 fattades beslut om bygglov med startbesked i aktuellt ärende.  
 
2021-05-17 uppmärksammades att delegation saknas i aktuellt ärende varför denna 
information görs. Gällande bygglovsavgiften har sökanden förklarat efter när beslut 
har fattats att bryggan inte kommer att inrymma mer än 14–16 båtplatser därför ska 
det inte betraktas som en småbåtshamn/marina.  
 
Sökanden har delgetts beslutet men har blivit informerad om att ärendet kommer att 
tas upp på myndighetsutskottet samt att bygglovsavgiften avses justeras.   
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats utifrån gällande detaljplan och handlagts av undertecknad 
bygglovhandläggare.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun som organisation. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-05-18, dnr SBF 2021-886 
Ansökan om bygglov        2021-04-18 
Karta- brygga        2021-04-18 
Fotografier på befintlig brygga  2021-04-27 
Ritningar på planerad brygga     2021-04-27 
Förslag till kontrollplan        2021-05-10 
Beslut om bygglov       2021-05-10 
 
Upplysningar 
 
Föreskrifter, villkor och övrig information 
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.  
 
Lovet innebär ingen rätt att påbörja den sökta åtgärden innan 
samhällsbyggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap. PBL. Tekniskt samråd 
och kontrollansvarig bedöms inte behövas i detta ärende. 
 
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. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

Avgift 
19800 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expedieríng 
Sökande - beslut inkl bilagor (delgivningskvitto) 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 49 Dnr SBN 2021-00009 1.2.3 

Anmälan delegationsbeslut SBNU  

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

Ärendebeskrivning  
Delegationsbeslut bostadsanpassning - 2021-04-15 - 2021-05-12 
Bostadsbidragsanpassningshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst  2021-04-28 - 2021-05-21 
Administratör samhällsbetalda resor 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik - 2021-04-27 - 2021-05-25 
Handläggare och inspektörer 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 50 Dnr SBN 2021-00008 1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 SBNU 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott noterar delgivningen och lägger  
   den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-05-18 – 526-8490-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten Kanaljorden 2:1, Söderköpings 
kommun. 
 
____ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

SBNU § 51 Dnr SBN 2021-00007 1.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
Inget att notera. 
 
____ 
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