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SBNU § 36 Dnr SBN 2020-00001 1.2 

Val av justerare och tid för justering 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1  Mikael Burgman (S) utses till justerare av dagens protokoll. 
    Kommunhuset den 9 juni 2020 kl 16.00. 
 
____ 
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SBNU § 37 Dnr SBN 2020-00055 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Bevilja strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus enligt 7 kap 18 b §  
     Miljöbalken om strandskydd. 
 
2.  Den yta som får tas i anspråk för nybyggnad av fritidshus, är den markerade ytan  
     på situationsplanen (tomtplatsavgränsning) daterad 2020-05-08. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller fritidshus med arean 
80 m2. Bilaga 2, separat handling. 
 
Sökanden planerar att uppföra fritidshus på följande ställe, ca 80 meter från vattnet 
och närmaste hus ligger ca 50 meter från det planerade fritidshuset. 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 300 meter på 
land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. Som särskilt skäl för dispens 
anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. Samt att området är väl avskilt från 
stranden genom bebyggelse. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen den 2020-03-18. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Karolina Hedlund. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2020-04-29. 
 
Konsekvensbeskrivning och 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. 
 
Möjliga konsekvenser på naturmiljön är ringa då området i fråga är ett kalhygge utan 
högre naturvärden. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området 
eftersom en mindre grusväg kommer fortsätta förbi huset och området idag består av 
ett stenigt kalhygge som är svårframkomligt. 
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Miljökontoret bedömer att åtgärden både kan avslås och beviljas enligt de riktlinjer 
som gäller för strandskyddsdispenser. Området kan ej anses vara ianspråktaget varför 
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB ej föreligger. Gällande att fritidshuset är väl 
avskilt genom bebyggelse finns det tolkningsmöjligheter i lagtexten. I M 1899-14. 
Beviljas en dispens i liknande område, dock med mer bebyggelse mellan önskad 
byggnad och vattnet. I M 4065-12 nekas en dispens då hela fastigheten ej är avskild 
med bebyggelse mellan fastighet och vatten. Viktigt att iakttaga att hela stranden inte 
är avskild genom bebyggelse i denna ansökan(se karta, separat handling) varför 
ärendets tveksamheter finns. Den yta som avses är den faktiska yta som anges i  
Bilaga 1, separat handling. 
 
Vid beviljande av dispens föreslås hela tomten ingå i dispensen 
(tomtplatsavgränsning) 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2020-05-08, dnr SBF 2020-861 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 7 h à 860 kr, 
totalt 6020 kr. 
 
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 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor 
från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas och 
den ändring som begärs. 
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Avgift 
6020 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare  
Akten 
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SBNU § 38 Dnr SBN 2020-00056 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Bevilja strandskyddsdispens för badbrygga och restaurering av båtramp   
    enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd.  
 
Villkor för dispensen: 
   -    Arbete i vatten får inte göras under tidsperioden april-september. 
   -    Anordningarna ska inte förses med privatiserande element som  
         utemöbler eller skyltar med avvisande text. 
   -    Den yta som avses är den faktiska yta som bryggorna upptar enligt bilaga 1  
        (separat handling). 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller en badbrygga 
med arean 2 m2. För båtrampen önskar sökanden restaurera den med arean 10 m2. 
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 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Att dispens behövs 
för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och att dispensen 
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför område. Sökande anger även att platsen behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-02-20. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Karolina Hedlund. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2020-05-05. 
 
Konsekvensbeskrivning och 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. 
 
Både badbryggan samt båtrampen behöver för sin funktion ligga vid vattnet varför 
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger. Båda görs tillgängliga för varför 
allmänheten allmänhetens tillgång till platsen bedöms öka. Möjliga konsekvenser på 
naturmiljön av badbryggan är ytterligare skuggning av botten samt påverkan av 
vattnets rörelser, samt vid uppförandet av bryggan en viss momentan grumling.  
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Inga särskilda naturvärden finns dock utpekade på platsen. Åtgärden bedöms inte 
begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom båda anordningarna syftar till att 
nyttjas av besökare och underlätta för bad och kajakmöjligheterna i området. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2020-05-15, dnr SBF 2020-328 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
Avgift för handläggning av strandskyddsdipsensansökan uppgår till till 6 h à 860 kr, 
totalt 5160 kr. 
 
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 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor 
från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas och 
den ändring som begärs. 
 
Avgift 
5160 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 39 Dnr SBN 2020-00057 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
Ärendet utgår då sökanden återkallat sin ansökan. 
Sökanden kommer dock att debiteras full handläggningsavgift genom separat faktura. 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 40 Dnr SBN 2020-00058 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Bevilja strandskyddsdispens gällande bryggor och förrådsbyggnad enligt  

7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd. 
 
Villkor för dispensen: 

- Bryggorna ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller 
skyltar med avvisande text. 

 
- Tallarna i direkt anslutning till den tänkta bryggan får ej skadas. 

 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller två bryggor med 
arean 174 m2 och 45 m2. Samt en förrådsbyggnad med arean 24 m2 (se 
situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i 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 150 meter på 
land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 14 § MB. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Samt att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse. 
Som motivering framför sökande att den större bryggan behövs som vågbrytare samt 
att bryggan behöver vara längre ut än de idag existerande bryggorna då de är för 
grunda.  
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-04-01. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef. Förslag till beslut har kommunicerats med 
sökanden. Platsbesök har utförts 2020-04-16. 
 
Konsekvensbeskrivning och 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. 
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Möjliga konsekvenser på naturmiljön är ringa, dock finns det tallar i området som 
hyser ett visst naturvärde. Åtgärden för bryggorna bedöms inte begränsa 
allmänhetens tillgång till området då det redan finns bryggor som kommer rivas i  
och med denna åtgärd samt att de nya bryggorna syftar till att gynna allmänhetens 
tillgång till området.  
 
Området för förrådsbyggnaderna kan anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl 
enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. Detta då platsen idag används för att hysa 
containrar och diverse bråte. Området kan ej anses behöva tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget allmänt intresse, varför särskilt skäl 7 kap 18 c § 
6 pkt MB ej föreligger. Bryggorna måste för sin funktion ligga vid vattnet varför 
särskilt skäl 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger. 
 
Eftersom bryggor redan finns på platsen görs bedömningen att nya större bryggor 
som ersättning för de gamla inte kommer att minska tillgängligheten för friluftslivet. 
Samt att bryggorna delvis syftar till att användas som badbryggor och båtplatser till 
besökare. Den yta som avses är den faktiska yta som anges i bilaga 1, separat 
handling. 
    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2020-05-14, dnr SBF 2020-670 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 6 h à 860 kr, 
totalt 5160 kr. 
 
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 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor 
från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas och 
den ändring som begärs. 
 
Avgift 
5160 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 41 Dnr SBN 2020-00059 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Bevilja strandskyddsdispens för ekonomibyggnad enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken  

om strandskydd. 
 
2.  Den yta som får tas i anspråk för ekonomibyggnaden är den markerade ytan på 
     situationsplanen (tomtplatsavgränsning) daterad 2020-05-19. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller uppförande av en 
ekonomibyggnad (vagnslider) med arean 54 m2 (situationsplan bilaga 1, separat 
handling). 
 
Sökanden har uppfört en ekonomibyggnad inom tomten och i anslutning till en 
annan komplementbyggnad. Byggnaden är placerad ca 100 meter från strandlinjen 
Utökat strandskydd om 150 meter på land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 
14 § MB. 
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att området redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
 
Naturvärdesbedömning 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. I det naturvårdprogrammet för 
Söderköpings kommun 2008 är området utpekat som skyddat område och har 
naturklassen 2.   
 
Kring Göta kanal nordost om Västra Husby kyrka finns en större samling värdefulla 
ekmiljöer. Tillsammans med övriga ekmiljöer längs kanalen mellan Asplången och 
Mem finns här kommunens finaste eklandskap vid sidan av skärgården (se 
naturvårdskarta bilaga 2, separat handling). 
 
Planerad byggnation är planerat att uppföras inom fastigheten och i anslutning till en 
annan komplementbyggnad. Naturvärden kring Göta kanal området kommer inte att 
påverkas av planerade åtgärder.  
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2019-11-12. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med miljöchef. Platsbesök har utförts 2020–05-20.  
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Konsekvensbeskrivning och 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. 
 
Möjliga konsekvenser på naturmiljön finns inte eftersom byggnaden kommer inte 
placeras i anslutning till markerade området i naturvårdskartan. Åtgärden bedöms inte 
begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom tomten är redan bebyggd med 
en del byggnader som gör att hela tomten betraktas som ianspråktagen tomtplats. 
 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften. Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 
7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. Med tanke på förslagna placeringen har 
miljökontoret gjort bedömningen att byggnationen inte kommer att orsaka betydande 
påverkan på naturmiljön.  
    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2020-05-18, dnr SBF 2019-2803 
Bilaga 1. Situationsplan 
Bilaga 2. Naturvårdskarta  
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
Bilaga 5. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 6: Bilder från platsbesök 
 
Upplysningar 
Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 8 h à 860 kr, 
totalt 6880 kr.   
 
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 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor 
från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas och 
den ändring som begärs. 
 
Avgift 
6880 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 



16 (22) 
Protokoll 

2020-06-03 
 

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

SBNU § 42 Dnr SBN 2020-00060 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Bevilja strandskyddsdispens för tomtplatsbestämning för framtida byggnation av 
     ett fritidshus enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd. 
 
2.  Den yta som får tas i anspråk är den yta som är markerad på situationsplan  
    (tomtplatsavgränsning) daterad 2020-05-20. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller tomplats-
bestämning för framtid byggnation av ett fritidshus. På fastigheten finns det ett 
befintligt fritidshus om ca 30 m2 samt ett förråd om ca 7 m2. Sökanden planerar att 
riva befintliga byggnader på tomten och uppföra ett nytt fritidshus på rubricerat ställe 
(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. Samt omfattas fastigheten 
ASPÖJA 1:44 av naturvårdprogrammet 2008 för Söderköpings kommun.  
 
Konsekvensbeskrivning och 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 eftersom området anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl 
enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger samt allmänhetens tillgänglighet kommer inte 
begränsar på grund av dessa åtgärder. Föreslagen placering från sökande kommer  
inte påverka de naturvärden som finns i området (Tomtplatsavgränsning, bilaga 2).  
 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att på grund att det finns redan 
byggnader på tomten då området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
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Naturvärdesbedömning 
Aspöja-utterfjärd ligger vid Aspöjas sydöstra delar som utmärks av klart vatten och 
riklig och varierad undervattensvegetation med dominans av kransalger. Viken är 
dessutom trösklad (klassas som en flada), belägen i ytterskärgården och bedöms 
tillhöra en av ett 15-tal vikar i länet som är särskilt betydelsefulla för fiskrekrytering. 
Naturvärdena bedöms som mycket höga. De grunda vattenmiljöerna utgör en mycket 
värdefull del av de samlade undervattensmiljöerna i länets skärgård (bilaga 1, separat 
handling). 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2019-12-05. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med miljöchef. Platsbesök har utförts. 
    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2020-02-10, dnr SBF 2019-2993 
Bilaga 1. Översiktskarta/situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
Bilaga 5. Bilder från platsbesök 
 
Upplysningar 
Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 10 h à 820 kr, 
totalt 8200 kr. 
 
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 
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen. Skrivelsen ska dock skickas in till 
samhällsbyggnadsnämnden och den ska ha kommit in till nämnden inom tre veckor 
från den dag då klaganden fick del av beslutet. Ange vilket beslut som överklagas och 
den ändring som begärs. 
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Avgift 
8200 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 43 Dnr SBN 2020-00061 6.2.9 

Livsmedelsanktionsavgift -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.   med verksamheten  ska betala en  
    sanktionsavgift på 5000 kronor. 
 

Ärendebeskrivning  
Labbad, Adnan har sedan den 6 mars 2020 bedrivit livsmedelsverksamheten 
Braskens krog 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). 
 
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. 
 
Yrkande  
Ordförande Kjell-Åke Bondesson (C) yrkar att den beräknade årsomsättningen på  
1 500 000 kronor sänks till 1 000 000 kronor på grund av nuvarande restriktioner av 
covid-19-läget och att avgiften sätts ned till 5000 kronor (enligt beräkning 
årsförbrukning). 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att 
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutat enligt yrkandet. 
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Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslut - skäl till beslut 
- På grund av nuvarande restriktioner av covid-19-läget sätts avgiften ned till 5000 
kronor (enligt beräkning årsförbrukning). 
   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilaga daterad 2020-05-08, dnr SBF 2020-534. 
 
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 ni har begärt. 
 
Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skicka överklagandet till: 
Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 
 
Avgift 
5000 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Utdrag 
Sökande (delgivningskvitto) 
Kammarkollegiet 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 44 Dnr SBN 2020-00007 1.2.3 

Anmälan delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1.  Anmälan av delegationsbeslut meddelas och läggs till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Delegationsbeslut bostadsanpassning - 2020-05-11 - 2020-05-18 - 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst - 2020-04-29 - 2020-05-05 - Trafiksamordnare 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik - 2020-04-28 - 2020-05-25 - 
Handläggare och inspektörer 
    

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 45 Dnr SBN 2020-00004 100 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
Då miljöchef Karolina Hedlund kommer att sluta sin anställning vid Söderköpings 
kommun tackar utskottet för gott samarbete och önskar henne lycka till med sitt nya 
uppdrag som samhällsbyggnadschef i Kisa, Kinda kommun. 
 
___ 
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