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SBNU § 14 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, 2021-03-12, kl 15.00 
 
____ 
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SBNU § 15 Dnr SBN 2021-00030 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens enligt  
   7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för tillbyggnad av huvudbyggnad. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
    5 h á 860 kr, totalt 4300 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 uppförande av en 
tillbyggnad av huvudbyggnad med arean 20 m2.  
 
Huvudbyggnaden är placerad ca 25 meter från strandlinjen. 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. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-08-31. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med miljöchef. Förslag till beslut har kommunicerats 
med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-02-23. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta beslut innebär inga ekonomiska 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 inga. Åtgärden bedöms inte begränsa 
allmänhetens tillgång till området eftersom tillbyggnaden kommer att uppföras i 
anslutning till befintlig huvudbyggnad. 
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Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom området får anses vara ianspråktaget varför särskilt 
skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. Eftersom platsen är redan bebyggd med 
ett bostadshus och detta kommer vara en tillbyggnad då kommer det inte orsaka 
betydande påverkan på naturmiljön inom området. Samt den åtgärden kommer inte 
minska tillgängligheten för friluftslivet i området. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-02-22, dnr SBF 2020-1493 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
Bilaga 5. Bilder från arbetsplatsbesök  
 
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 
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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 
4300 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 16 Dnr SBN 2021-00031 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för uppförande av friggebod. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
     5 h á 860 kr, totalt 4300 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 uppförande 
av en friggebod med arean 15 m2. Friggeboden kommer att placeras inom fastigheten 
och ca 5 meter från huvudbyggnaden. Fastigheten är ca 2231 kvm stor och är bebygg 
med en huvudbyggnad samt två uthus, se 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. Naturvårdsprogrammet för 
Söderköpings kommun för 2008 gäller för området. Enligt 
naturvärdebedömningen finns det en sällsynt rik mosaik av beteshävdad skog med 
luckor och rester av hagmarksytor. Den luckiga skogen i kombination med öppna 
hagmarker och fd åkrar bildar en mycket rik och varierad betespåverkad miljö.  
utgör en mycket värdefull del av naturvärdena i S:t Anna skärgård. 
 
Utökat strandskydd om 150 meter på land och 300 meter i vatten gäller enligt 7 kap 
14 § MB. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-09-17. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med miljöchef. Förslag till beslut har kommunicerats 
med sökanden. Platsbesök har inte utförts.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Söderköpings kommun. 
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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 inga. Åtgärden bedöms inte begränsa 
allmänhetens tillgång till området eftersom tomten är liten och är redan begränsad 
med en del byggnader.  
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom åtgärden kommer uppföras inom hemfridszonen för 
fastigheten. Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 c 
§ l pkt MB föreligger. Naturmiljön kommer inte att påverkas eftersom det finns en 
del byggnader på tomten. Marken runt omkring fastigheten  
kommer inte att påverkas av planerad åtgärd.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-02-22, dnr SBF 2020-1663 
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. 
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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 
4300 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 17 Dnr SBN 2021-00032 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för anläggande av brygga. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
    5 h á 860 kr, totalt 4300 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att följande villkor gäller för dispensen: 
 

- Bryggan får vara max 4 meter lång och 2 meter bred 
    -    Arbete i vatten får inte göras under tidsperioden april-september 
    -     Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller 
          skyltar med avvisande text 

- Det är endast ytan som anges i bilaga 1 som dispensen avser (separat handling) 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller brygga med arean 8 
m2. För att bryggan önskar sökanden även landgång om 1 m (se situationsplan i 
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. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-11-27. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-02-12. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska 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. 
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Möjliga konsekvenser på naturmiljön av en brygga är skuggning av botten samt 
påverkan av vattnets rörelser. Inga särskilda naturvärden finns dock utpekade på 
platsen. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom 
bryggan kommer göras tillgänglig för allmänheten samt endast ligger i under 
sommarhalvåret. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom den ska göras tillgänglig för allmänheten samt ligger i 
under begränsad tid. Dispensen behövs för en anläggning som för sin funktion måste 
ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området, varför 7 kap 18 c 
§ 3 pkt MB föreligger.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-02-15, dnr SBF 2020-2429 
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 
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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 
4300 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl. bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 18 Dnr SBN 2021-00033 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     Enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för ändring av befintlig brygga. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt    
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
     5 h á 860 kr, totalt 4300 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
     för dispensen: 
 
     -   Bryggan får vara max 10,5 meter lång och 1,5 meter bred 
     -   Arbete i vatten får inte göras under tidsperioden april-september 
     -   Det är endast ytan som anges i bilaga 1 som dispensen avser (separat handling) 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller ändring av 
befintlig brygga med en förlängning om 8 meter brygga samt 2,5 meter landgång. (se 
situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i 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. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-12-11. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-02-11. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska 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. 
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Möjliga konsekvenser på naturmiljön av en brygga är skuggning av botten samt 
påverkan av vattnets rörelser. Inga särskilda naturvärden finns dock utpekade på 
platsen. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området eftersom 
bryggan ligger precis intill sökandes hus och inte kan ses som allmäntillgänglig.  
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom den idag inte är tillgänglig för allmänheten på grund 
av sin nära anslutning till sökandes bostad. Särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 3 pkt MB 
föreligger då bryggan för sin funktion måste ligga vid vattnet. I avvägningen mellan 
allmänna och enskilda intressen anses det därför övervägande att sökanden ska kunna 
ha en tillräckligt lång brygga för att kunna angöra även i lågvatten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-02-15, dnr SBF 2020-2508 
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 
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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 
4300 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl. bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 19 Dnr SBN 2021-00034 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott avslår strandskyddsdispens enligt  
     7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för nybyggnad av fritidshus. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
    4 h á 860 kr, totalt 3440 kr. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller nybyggnad av 
fritidshus (se situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i bilaga 1), 
separat handling. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-12-16. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-02-11. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inga ekonomiska 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 stora. Åtgärden bedöms begränsa 
allmänhetens tillgång till området eftersom området idag är betesmark. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden inte kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom det saknas särskilda skäl. Området kan ej anses vara 
ianspråktaget då det idag är en betesmark. Då marken betats under längre tid kommer 
naturvärdena att påverkas av en potentiell byggnad. På grund av detta görs 
bedömningen att ett generationsboende kommer att orsaka betydande påverkan på 
naturmiljön. Byggnaden kommer att minska tillgängligheten för friluftslivet eftersom 
det idag går att vandra fritt i området. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-02-15, dnr SBF 2020-2524 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
Upplysningar 
 
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 
3440 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 20 Dnr SBN 2021-00035 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för utökning av småbåtshamn. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
     5 h á 860 kr, totalt 4300 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
     för dispensen: 
 
     -   Arbete i vatten får inte göras under tidsperioden april-september 
     -   Bryggorna ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller  
         skyltar med avvisande text 
     -   Det är endast ytan som anges i bilaga 1 som dispensen avser (separat handling). 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller utökning av 
småbåtshamn med arean 60 m2 samt 30 m2 (se situationsplan och bilder med 
beskrivning från sökande i 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. 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-12-21. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2020-12-21. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet innebär inte några ekonomiska 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. 
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Möjliga konsekvenser på naturmiljön av en brygga är skuggning av botten samt 
påverkan av vattnets rörelser, samt vid uppförandet av bryggan en viss momentan 
grumling. Inga särskilda naturvärden finns dock utpekade på platsen. Åtgärden ökar 
till viss del begränsningen av allmänhetens tillgång till området. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom det redan ligger en småbåtshamn på området. 
Utökningen måste för sin funktion ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området, varför 7 kap 18 c § 3 pkt MB föreligger. Åtgärden behövs även för 
att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras utanför 
området, varför 7 kap 18 c § 4 pkt MB föreligger. Då småbåtshamn redan finns på 
platsen och inga större åtgärder krävs kommer inte naturvärden att påverkas 
märkvärt.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inkl. bilagor daterat 2021-02-15, dnr SBF 2020-2549 
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 
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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 
4300 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (beslut inkl. bilagor) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 21 Dnr SBN 2021-00036 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens i efterhand -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att återremittera  
     ärendet på grund av att ärendet ska delas upp på två beslut. 
 
____ 
 
 
Expediering 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 22 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 - 2021-01-26 - 2021-02-19 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst - 2021-01-26 - 2021-02-05 
Trafiksamordnare 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik/stab - 2021-01-26 - 2021-02-22 
Handläggare och inspektörer 
 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 23 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  
SVEA HOVRÄTT  Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060309  -  
Protokoll 2020-12-10 Aktbilaga 3 Mål nr P 111157-20 
Saken: Klagomål på växtlighet på fastigheten Trekanten 3 i Söderköpings kommun; 
nu fråga om prövningstillstånd 
Överklagat avgörande: Växjö Tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2020-10-06 
i mål nr P 5517-19 
Klagande:                                                                                                                    
Motparter: 1. Samhällsbyggnadsnämnden Söderköpings kommun.                                     
2.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Beslut: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljödomstolens avgörande står därför fast. 
 
____ 
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SBNU § 24 Dnr SBN 2021-00007 1.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
Bygglovshanläggare/inspektör Enver Memic ger information om 
bygglovshanteringen. För närvarande är det stort inflöde gällande anmälan och 
ansökningar bygglov. 
 
____ 
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