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SBNU § 66 Dnr SBN 2021-000011.2 

Val av justerare och tid för justering 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
Marcus Fröderberg (S) utses till justerare av dagens protokoll. 
Kommunhuset, 2021-08-26, kl 15:00. 
 
____ 
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SBNU § 67 Dnr SBN 2021-001004.4.5 

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 inte ta ut någon avgift 
    för handläggning av strandskyddsdispensen i detta beslut. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att den yta som får tas  
    ianspråk är den markerade ytan på situationsplanen (tomtplatsavgränsning) daterad  
    2021-07-27 samt att byggnad med pool ska placeras enligt situationsplanen. 
 
    Situationsplan med tomtplatsavgränsning, separat handling. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller pool 
och poolhus med den sammanlagda arean 46,4 m2. (se situationsplan, översiktskarta 
och placering av åtgärd i förhållande till vattenlinje i bilaga 2 samt bilder från platsen i 
bilaga 3), 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. 
 
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 en 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. Eftersom marken är en gräsmatta 
görs bedömningen att åtgärden inte kommer att orsaka betydande påverkan på 
naturmiljön.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-07-28, dnr SBF 2021-113 
Bilaga 1. Tomtplatsavgränsning  
Bilaga 2. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 3. Foton från platsbesök 
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 
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. 
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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 
0 kronor 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (Beslut inklusive bilagor) delgivningskvitto 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 68 Dnr SBN 2021-001014.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
    enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för en bod/komplementbyggnad. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att inte ta ut någon avgift 
    för handläggningen av strandskyddsidspensen i detta beslut. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att den yta som får tas  
    ianspråk är den markerade ytan på situationsplanen (tomtplatsavgränsning) daterad  
    2021-06-03 enligt bilaga 1, separat handling. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att komplementbyggnaden 
    får inte placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten  gäller en 
bod/komplementbyggnad för förvaring av material med en area på 12 m2 (se 
situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i bilaga 1 och 2), separat 
handling. 
 
Sökanden planerar att uppföra boden på aktuell fastighet (se karta bilaga), separat 
handling. 
 
Fastigheten Söderköping Äspholm 1:27 omfattas av: 
•  Riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv 
•  Riksintresse obruten kust, Östergötlands kust och skärgårdsområden 
•  Riksintresse naturvård, Östergötlands skärgård 
•  Framtidsområden ek. 
•  Värdetrakter gräsmarker, ädellövskog, hav- blåstång och hav- höga kärlväxter 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2021-03-17. Ärendet har handlagts av miljöchef Pär 
Ljungqvist med stöd av konsult. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden.  
Platsbesök har utförts 2021-05-14. 
 
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 bedöms som måttliga. Området domineras av 
äldre tallar utan produktionssyfte och det finns även stora ekar i närheten med stora 
naturvärden. En av tallarna kommer att avverkas, men bedöms inte väsentligt 
påverka naturvärdena i området. Eftersom byggnaden placeras på ianspråktagen 
mark/tomt bedöms åtgärden endast delvis begränsa allmänhetens tillgång till området 
eftersom byggnader har en viss privatiserande effekt. I och med att boden endast 
utgör förråd samt med hänsyn till byggnadens placering bedöms allmänhetens tillgång 
till området inte begränsas ytterligare.  
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärderna kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom boden placeras på tomtmark med befintliga 
byggnader. Därför kommer inte någon begränsning av allemansrätten ske i någon 
större utsträckning. Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 
kap 18 c § l pkt MB föreligger. Åtgärden bedöms inte väsentligt påverka naturvärdena 
på platsen.  I avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen anses därför det 
enskilda intresset att anlägga en bod/komplementbyggnad på platsen att väga tyngre 
än det allmänna intresset.  
 
Den sökande har även angivit särskilt skäl för dispens enligt 7 kap 18 c § 2 pkt och 
motiverar att boden kommer anläggas bakom huvudbyggnaden. Detta skäl är dock 
inte giltigt eftersom huvudbyggnaden inte anses vara en sådan exploatering som 
tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-07-27, dnr SBF 2021-642 
Bilaga 1. Tomtplatsavgränsning  
Bilaga 2. Översiktskarta och situationsplan 
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. 
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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 
0 kronor 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (Beslut inkl. bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 69 Dnr SBN 2021-001024.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott avslår ansökan om 
    strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för  
    nybyggnation av två stycken parhus. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
   gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
   11 timmar à 875 kr, totalt 9625 kr. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens avseende två parhus på fastigheten  
Söderköping kom in 2021-05-25. Arealen för byggnaderna anges inte i ansökan (se 
situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i bilaga 1, separat handling. 
 
Sökanden framför i sin ansökan att särskilt skäl för dispens föreligger genom att 
 
-  området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
   strandskyddets syften, 7 kap 18 c § 1 pkt Miljöbalken (nedan kallad MB). 
 
Sökanden framför även i sin ansökan att aktuell plats befinner sig inom ett område 
utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område) 7 kap 18 d § MB och 
att: 
 
-  bostadshusen kommer att uppföras i anslutning till befintliga bostadshus 
 
Ärendet har handlagts och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
ansökan om strandskyddsdispens ska avslås.  
  
Fastigheten  Söderköping omfattas inte av några riksintressen eller 
andra skydd utöver strandskyddet.  
 
Planerad yta för byggnation består av gräsmark. Vid platsbesöket noterades timotej, 
hundäxing, rajgräs, tåtel, rödklöver, tistlar och diverse ärtväxter. Runt området finns 
också ek och björk samt några enbuskar. Flera arter av fjärilar med bland annat 
blåvinge noterades och några snäckor. 
 
Strax väster om gräsmarken rinner ett mindre vattendrag som omfattas av 
strandskydd (100 m). Bäcken har halvklart till lite grumligt vatten och en bredd på ca 
1 - 2 meter. Planerad yta för byggnation befinner sig ca 10 meter norr om bäcken.  
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Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av miljöchef med hjälp av konsultstöd. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-06-29. 
 
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. Åtgärden bedöms begränsa 
allmänhetens tillgång till området eftersom bostadshusen har en privatiserande effekt. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärderna inte kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom det saknas särskilda skäl för dispens.  
 
Området anses inte befinna sig inom en hemfridszon eller på något annat sätt vara 
ianspråktaget, varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB inte längre föreligger.  
 
Inte heller föreligger särskilt skäl enligt 7 kap 18 d § MB eftersom platsen för 
åtgärden inte ligger i ett område som kommunen redovisat som ett LIS - område. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-08-18, dnr SBF 2021-1178 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Bild på området 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
 
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 
9625 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (Beslut inklusive bilagor) delgivningskvitto 
Handläggare 
Akten 
 
 
 
 



13 (23) 
Protokoll 

2021-08-25 
 

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

SBNU § 70 Dnr SBN 2021-001034.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
    enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd i (enlighet med ansökan med de    
    undantag och tillägg som framgår i nedanstående beslutsvillkor) gällande utbyte av 
    befintlig flytbrygga och förlängning av flytbryggan. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
    6 timmar à 875 kr, totalt 5250 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
    för dispensen: 
 
    -  Bryggan får vara max 10 meter lång och 2 meter bred 
    -  Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller skyltar 
       med avvisande text 

- Dispensen gäller under förutsättning att sökanden har rådighet över platsen. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens avseende byte av flytbrygga kom in 2021-03-05. 
2021-05-12 kompletterade sökanden ansökan med önskan om förlängning av 
bryggan. Sökanden framför i sin ansökan att särskilt skäl för dispens föreligger genom 
att bryggan 
 
-  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet  
   inte kan tillgodoses utanför området, 7 kap 18 c § 3 pkt MB 
 
Ärendet har handlagts och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
strandskyddsdispens kan beviljas gällande utbyte av befintlig flytbrygga med villkor.  
 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten  gäller en flytbrygga. För 
bryggan önskar sökanden efter komplettering av ansökan även att förlänga den med 
en ny längd på 20 m, vilket ger en ny area på 40 m2 (20x2 m2), se situationsplan och 
bilder med beskrivning från sökande i bilaga 1, separat handling. 
 
Sökanden planerar att uppföra flytbryggan utanför befintlig fastighet (se karta bilaga 
1), separat handling 
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Fastigheten Äspö 1:29, Söderköping omfattas av: 
•  Riksintresse friluftsliv 3 kap MB 
•  Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap MB 
•  Riksintresse obruten kust, Östergötlands kust och skärgårdsområden 4 kap MB 
•  Riksintresse naturvård harmonisering 3 kap 6 kap MB 
•  Värdetrakter gräsmarker, ädellöv, hav höga kärlväxter, hav blåstång. 
•  SKS naturvårdsavtal. Lövblandad barrskog.  
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av miljöchef Pär Ljungqvist med hjälp av konsultstöd. Förslag 
till beslut har kommunicerats med sökanden. Sökanden har meddelat att de anser att 
förlängning av brygga behövs för att de skaffat större båt. Efter kommunicering så 
ville även sökande dra tillbaks anmälan då de kan göra renoveringen av bryggan utan 
dispens. Förvaltningen rekommenderade att inte dra tillbaks ansökan då det är till 
deras fördel att ha en dispens för bryggan. Platsbesök har ej utförts. Historiska 
ortofoton har granskats. 
 
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 tämligen små, detta då det handlar om ett utbyte av en redan etablerad 
brygga. Även om bryggor har en viss privatiserande effekt bedöms inte åtgärden 
begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom den nuvarande bryggan redan 
utgör den privatiserande effekten. En förlängning av bryggan kan ha en viss påverkan 
på naturvärden. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärderna kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syfte, dock med villkor att bryggan inte får överstiga 10 meter i längd. 
Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger även då bryggan för sin funktion 
måste ligga vid vattnet. 
 
I avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen anses det därför övervägande 
att sökanden ska kunna ersätta sin sönderfallande brygga. Den sökandes anses även 
ha större behov av en brygga då det inte finns en fast förbindelse mellan ön och 
fastlandet.  
 
Skälet till villkoret att bryggan inte får vara mer än 10 meter lång är för att bryggan 
inte anses behöva en utökad längd för att utföra sitt syfte. Dessutom finns det ett 
flertal bryggor i närheten till lokalen som inhiberar behovet av en bryggförlängning.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-08-18, dnr SBF 2021-527 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
 
Laga kraft 
En kopia av detta beslut skickas till Länsstyrelsen som inom tre veckor från att 
beslutet inkommit ska besluta om de ska överpröva ärendet. Ni bör därför avvakta 
tills beslutet vunnit laga kraft. 
 
Giltighetstid 
Enligt 7 kap 18 h § MB upphör ett beslut om dispens att gälla om den åtgärd som 
dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslutats inom fem år 
från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då krävs förnyad prövning med 
hänsyn till de omständigheter som då råder.  
 
Vattenverksamhet 
Om arbetet inbegriper vattenverksamhet, dvs. arbete i vattnet som muddring, 
stenkistor eller dyl. kan tillstånd för detta krävas av Länsstyrelsen. 
 
Beslutet kan överklagas 
Om ni är missnöjd med ert beslut kan ni överklaga detta. Överklagandet ska vara 
skriftligt och ställas till Länsstyrelsen i Östergötlands län, men skrivelsen ska skickas 
till samhällsbyggnadsnämnden i Söderköpings kommun på nedanstående adress: 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
 
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. 
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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 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (Beslut inklusive bilagor) delgivningskvitto 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 71 Dnr SBN 2021-001044.4.2 

Prövning av sanktionsavgift samt bygglov och startbesked i 
efterhand -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar bygglov och startbesked i  
    efterhand med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) för uppförande 
    av en tillbyggnad (inglasat uterum) på fastigheten  
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en byggsanktions- 
    avgift om 6 486 kronor. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut ordinarie     
    bygglovavgift med 3 094 kr. 
 

Ärendebeskrivning  
På fastigheten  har det uppförts en tillbyggnad (inglasat 
uterum) utan bygglov och startbesked. För överträdelsen föreslås 
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott besluta om att ta ut en 
byggsanktionsavgift samt att bevilja bygglov och startbesked i efterhand. 
 
Ansökan om bygglov i efterhand för uppförande av en tillbyggnad (inglasat uterum) 
på fastigheten  har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden 
den 2021-05-10. Den aktuella fastigheten ligger inom område med gällande detaljplan 
för del av  Söderköpings kommun. 
 
Information om eventuell överträdelse kom in till samhällsbyggnadsförvaltningen via 
ett anonymt klagomålsärende daterad 2020-03-17. När fastighetsägaren kontaktades 
gällande överträdelsen och den olovligt uppförda tillbyggnaden framkom det att 
ägaren hade missat att aktuell tillbyggnad kräver bygglov.  
 
Enligt plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift av den 
som har begått en överträdelse av plan- och bygglagstiftningen. Det gäller även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Förutsättningarna för att bevilja bygglov i efterhand enligt 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen bedöms föreligga eftersom gällande detaljplan medger uppförande av en 
huvudbyggnad om 290 m2 bruttoarea samt komplementbyggnader om 70 m2 
bruttoarea.  
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Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats och handlagts av undertecknad byggnadsinspektör. Berörda 
fastighetsägare har möjlighet att komma in med synpunkter innan beslut i ärendet tas.    
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Söderköpings kommun.    
 
Konsekvensbeskrivning 
Konsekvenserna för fastighetsägaren är av ekonomisk karaktär och 
sanktionsavgiftsberäkningen är följande: 
Tillbyggnadens storlek uppgår till                     24 m2 
Aktuellt prisbasbelopp (pbb)                     47 600 kr (2021) 
Beräkningsgrundande formel                    (0,5*pbb)+(0,005*pbb*area) 
Beräkning                      (0,5*47600)+(0,005*47600*24) 
Beräknad sanktionsavgift                     25 942 kr 
 
Ordinarie bygglovavgift för tillbyggnad av inglasat uterum uppgår till 3 094 kr. 
 
Skäl för beslut  
Enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen får inte en åtgärd påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, marklov eller 
rivningslov eller en anmälan. 
 
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift 
(byggsanktionsavgift) om någon bryter mot en bestämmelse i 8-10 kap plan- och 
bygglagen. 
 
Enligt 11 kap 52 § plan- och bygglagen ska byggsanktionsavgiftens storlek framgå av 
de föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 16 kap 12 §, vilket innebär 
att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tillsyn och byggsanktionsavgifter 
enlig 11 kap. 
 
Enligt 11 kap 53 § plan- och bygglagen ska en byggsanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 
 
Enligt 11 kap 53 a § plan- och bygglagen får en byggsanktionsavgift i ett särskilt fall 
sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Avgiften får sättas ned till hälften eller till en fjärdedel. Byggsanktionsavgiften 
har i detta fall beräknats enligt 9 kap 8 §, pkt 3 plan- och byggförordningen. 
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Slutbesked  
Handlingar som ska lämnas in till samhällsbyggnadsnämnden senast i samband med 
slutsamrådet är: 
·   Verifierad kontrollplan. 
 
Efter mottagen slutanmälan utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett slutbesked enligt 
10 kap 34 § plan- och bygglagen. 
 
Yrkanden 
Ordförande Kjell-Åke Bondesson (C) yrkar på nedsättning av sanktionsavgiften till 
halva beloppet av förelagen sanktionsavgift, till 12 971 kronor. 
 
Björn Aldin (M), Edit Nielsen-Åkerblom (M), Marcus Fröderberg (S) och Andreas 
Kindesjö (S) yrkar på nedsättning av sanktionsavgiften till en fjärdedel av föreslagen 
sanktionsavgift, till 6 486 kronor. 

Propositionsordningar 
Ordföranden ställer proposition på de två yrkandena och finner att 
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutat att byggsanktionsavgiften 
sätts ned till 6 486 kronor. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-08-03, dnr SBF 2021-1062 
Ansökan om bygglov 2021-05-10 
Takplanritning  2021-05-10 
Planritning  2021-05-10 
Fasadritning, 2 st. 2021-06-07 
Nybyggnadskarta  2021-06-07 
Fotografier   2021-06-07 
 
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. 
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•  Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på. 
•  Bifoga eventuella handlingar som du anser stödjer er uppfattning.  
 
Överklagandet ska ha kommit in till 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 
Byggsanktionsavgift   6486 kronor 
Bygglovsavgift           3094 kronor 
 
(Faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (Beslut inklusive bilagor) delgivningskvitto 
Handläggare  
Akten 
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SBNU § 72 Dnr SBN 2021-000091.2.3 

Anmälan delegationsbeslut SBNU  

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

Ärendebeskrivning  
Delegationsbeslut bostadsanpassning – 2021-06-08 - 2021-08-13 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade - 
2021-06-07 - 2021-08-12 
Administratör samhällsbetalda resor 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik – 2021-06-08 – 2021-08-13 
Handläggare och inspektörer 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 73 Dnr SBN 2021-000081.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 SBNU 

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

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-07-09– 526-11966-2021 – Beslut om 
överprövning, upphävande och återförvisning av kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten  Söderköpings kommun, SBNU beslut 2021-06-16 § 
55. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-07-09– 526-11960-2021 – Beslut om 
överprövning, upphävande och återförvisning av kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten  Söderköpings kommun, SBNU-beslut 2021-06-16 § 54. 
 
____ 
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SBNU § 74 Dnr SBN 2021-000071.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
Inget att notera. 
 
____ 
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