










PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

SÖDERKÖPING.SE 2019-08-20 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

SBNU § 41 Dnr 2019-00061 

ansökan om strandskyddsdispens 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar 

430 

1. Bevilja strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 c § 1 punkt Miljöbalken om
strandskydd för uppförande av en friggebod om 10 m2 på rubricerad
fastighet.

2. Den yta som får tas i anspråk för uppförande av friggeboden är den
markerade ytan på situationsplanen (tomtplatsavgränsning)
daterad 2019-08-06.

Ärendebeskrivning 

Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet gäller 
friggebod om cirka 10 m2. Byggnaden ligger som närmast 35 meter från 
stranden. Platsen ligger utanför planlagt o��nerella 
strandskyddet på I 00 meter. På fastigheten -inns det ett 
bostadshus om 110 m2 samt två stycken komplementbyggnader. 

Som särskilt skäl anger fastighetsägaren att området har redan tagits i 
anspråk med tanke på att det är en etablerad tomtplats, enligt 7 kap 18 c § 1 
pkt MB. Miljökontoret delar samma uppfattning med fastighetsägaren och 
anser att platsen friggeboden kommer placeras på är inom en etablerad plats 
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Skäl till beslut 
För att kommunen ska kunna bevilja dispens enligt 7 kap 18 b § krävs att 
strandskyddets syften, 7 kap 15 § MB, inte motverkas samt att minst ett av 
de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § MB är uppfyllt. 

Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften då det finns en fri passage på minst 20 meter längs 
vattnet. Åtgärden bedöms inte heller ha en väsentlig påverkan på 
naturmiljön. 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott förslås bevilja 
strandskyddsdispens i enlighet med ansökan enligt 7 kap 18 c § 1 pkt 
Miljöbalken om strandskydd. 

Sida 
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PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

SÖDERKÖPING.SE 2019-08-20 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

SBNU § 44 Dnr 2019-00064 230 

ansökan om bygglov för uppförande av 
balkong på prickad mark 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar 

1. Avslå ansökan om bygglov för uppförande av en balkong om cirka 5 m2

enligt 9 kap 30, 31 b §§ plan- och bygglagen eftersom sökt åtgärd inte
överensstämmer med gällande detaljplan och betraktas inte som en liten
avvikelse.

Ärendebeskrivning 

lov för uppförande av en balkong om ca 5 m2 på 
ar kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Området omfattas av detaljplan för Vintervadet, Sågen, upprättad 
1981-02-09. Fastigheten är avsedd för bostäder med begränsning på 
placering av byggnader då större delen av fastigheten är prickad mark. 
Bilaga - separat handling. 

På fastigheten finns idag ett antal tillbyggnader inklusive en balkong i 
nordostlig riktning som beviljats bygglov 2018. Två tillbyggnader verkar 
sakna bygglov eftersom inga beviljade bygglov återfinns i arkivet. Sett till 
fastighetens storlek, bebyggd area och detaljplanens syfte kan konstateras att 
fastighetens byggrätt redan är förbrukad. Detta tillsammans med att sökt 
åtgärd hamnar på prickmark gör att samhällsbyggnadsförvaltningen inte kan 
bevilja bygglov för sökt åtgärd. Sökt åtgärd strider mot detaljplanen och kan 
inte bedömas som en liten avvikelse. 

Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av bygglovh�amråd med plan- och 
bygglovschef. Fastighetsägaren av �har informerats i ärendet 
och fått möjligheten att yttra sig. Yttrande - separat handling. 

Skäl för beslut/konsekvensbeskrivning 
Enligt 9 kap 30, 31 b §§plan- och bygglagen anges förutsättningar för att 
bygglov ska ges för en åtgärd som avviker från detaljplan. I detta fall kan 
bygglov inte beviljas eftersom åtgärden inte uppfyller ovanstående 
förutsättningar. Byggrätten är förbrukad och balkongen hamnar på 
prickmark. 

Sida 
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