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Protokoll 

2021-03-24 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Börrum, onsdagen den 24 mars 2021 kl 14:00 – 15:30 

Ledamöter Kjell-Åke Bondesson (C), Ordförande 
Björn Aldin (M), 1:e vice ordförande – deltar via distans 
Edit Nielsen Åkerblom (M) – deltar via distans 
Marcus Fröderberg (S) – deltar via distans 
Kenneth Johansson (S) för Mikael Burgman (S) – deltar via distans 

Ersättare Björn Göransson (V) – deltar via distans 
Patrik Wåtz (L) – deltar via distans 

Övriga närvarande Pär Ljungqvist, miljöchef – deltar via distans 
Aline Eriksson, tf plan och bygglovschef – deltar via distans 
Enver Memic, byggnadsinspektör 
John Ringström, kommunekolog - deltar via distans 
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare 

Utses att justera Kenneth Johansson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-03-29 

Underskrift Sekreterare Paragrafer §§ 25-32 
Mona-Lisa Khan 

Underskrift Ordförande
Kjell-Åke Bondesson 

Underskrift Justerande 
Kennet Johansson 

BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2021-03-24 
Förvaringsplats för 
protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2021-03-30 

Anslaget tas ner 2021-04-21 

Underskrift 
Mona-Lisa Khan 
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SBNU § 25 Dnr SBN 2021-00001 1.2 

Val av justerare och tid för justering 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
Kenneth Johansson (S) utses till justerare av dagens protokoll. 
Kommunhuset, 2021-03-29, kl 15.30. 

____ 
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SBNU § 26 Dnr SBN 2021-00038 4.4.2 

Bygglov och startbesked för anordnande av allmän idrottsplats - 
multiarena - Hylinge 3:39 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar bygglov för anordnande av

allmän idrottsplats – multiarena med sökt bullervall på fastigheten HYLINGE 3:39
i enlighet med 9 kap. 30, 31c §§ plan- och bygglagen (PBL).

2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott tar ut en avgift om 10 238 kronor
enligt fastställd taxa.

3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott fastställer byggherrens
kontrollplan –  dokumenterade egenkontrollplan, bilaga 3 (separat handling)

4. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att kontrollansvarig är
obehövlig samt att tekniskt samråd inte krävs i ärendet om inte byggherren begär
det i enlighet med 10 kap. 10, 22 §§ PBL.

5. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott lämnar startbesked för ärendet i
enlighet med 10 kap. 23 § PBL.

Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för anordnande av en allmän idrottsplats, så kallad 
multiarena, på fastigheten HYLINGE 3:39 har kommit in till samhällsbyggnads-
nämnden. Multiarenan utgörs av en bollplan för utövande av olika bollsporter och 
innebär inte uppförande av några byggnadsverk. Under skoltid avses multiarenan 
användas som skolgård för Västra Husby skola. Utanför skoltiden kommer 
multiarenan att vara tillgänglig för allmänheten. 

Den sökta åtgärden likställs anläggande av idrottsplats och betraktas därmed vara 
bygglovspliktig enligt 6 kap. 1 § plan- och byggförordningen (2011:338). 

För fastigheten gäller byggnadsplan för Hylinge 3:1, Västra husby (akt nr 05-VHU-
452 från 1974) samt ändring och utvidgning av Hylinge 3:39 m.fl. i Västra Husby (akt 
nr 05-VHU-502 från 1983), Söderköpings kommun. På aktuell plats anger planerna 
allmän plats avsedd för park eller plantering. Lek- och sportplatser utgör i viss 
omfattning sådana anläggningar som kan anses ingå i allmänna parker. Föreslagen 
åtgärd innebär iordningställande av konstgräsbollplan på packad grusyta med 
belysning samt anläggande av 3 meter hög jordvall i bullerförebyggande syfte mot 
närmaste bostadshus. 
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Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Negativa 
yttranden har inkommit från fastighetsägare för HYLINGE 3:5 
samt HUSBY-ÖNSTORP 1:43. 
I inlämnade yttranden framförs erinran mot förslaget, bland annat med farhågor 
gällande att beräknade bullervärden kommer att överskridas. Vidare efterfrågades mer 
information om varför multiarenan önskas byggas, alternativ lokalisering, eventuella 
planteringar mot gångvägen samt förebyggande insatser för att sökt åtgärd inte ska bli 
en naturlig samlingsplats för ungdomar under kvällar och nätter som inte utnyttjar 
själva arenan till dess verkliga syfte. 

Sökanden har fått ta del av inkomna synpunkter och har därefter valt att bemöta 
synpunkterna. Sökanden anser sig ha överlämnat underlag som är komplett och 
korrekt. Sökanden har anlitat akustikkonsult för att på ett vedertaget sätt med 
beprövade beräkningsmodeller komma fram till det resultat som redovisas i 
underlaget. Vid aktivitet på arenan kommer det att finnas en tryckknapp för att 
aktivera belysning vilken kommer att 
vara timerstyrd. Belysningen kommer att styras så att den inte går att aktivera efter ett 
visst klockslag. 

Beräknade och redovisade bullervärden fastställs i detta bygglov. På detta sätt kan 
värdena komma att användas för framtida tillsyn inom ramen för miljöbalken om 
eventuella klagomål framförs. I övrigt anses sökt åtgärd inte innebära någon 
betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. Den sökta åtgärden syftar dessutom till att 
tillgodose ett angeläget gemensamt behov. Förutsättningarna för att lämna bygglov 
anses vara uppfyllda i enlighet med 9 kap. 30, 31c §§ PBL. 

Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats och handlagts av kommunens byggnadsinspektör. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-03-16, dnr SBF 2021-195 
Ansökan om bygglov  2021-01-26 
Situationsplan   2021-01-26 
Sektionsritning  2021-01-26 
Bullerberäkning, 2 st.  2021-01-26 
Exempelfotografi, 4 st.  2021-01-28 
Rambeskrivning  2021-01-28 
E-post med beskrivning  2021-01-28 
Erinran HYLINGE 3:5  2021-02-21 
Erinran HUSBY-ÖNSTORP 1:43   2021-02-21 
Bemötande av inkomna synpunkter  2021-03-05 
med bilagor  
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Föreskrifter, villkor och övrig information 
Beräknade och redovisade bullervärden får inte överskridas. 

Lovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år 
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft enligt 9 kap. 43 § 
PBL. Om åtgärderna inte utförs kan vissa avgifter avseende den tekniska prövningen 
återbetalas. Begäran om återbetalning ska inkomma senast 2,5 år från dagen för 
lovbeslut. I annat fall upphör rätten till återbetalning att gälla. 

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- 
och Inrikes Tidningar. Om åtgärden påbörjas efter dessa fyra veckor har gått men 
innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan 
komma att upphävas om det överklagas. 

När arbetet är slutfört ska följande handlingar lämnas in till 
samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 
• Verifierad kontrollplan (Bilaga 3).

Efter mottagen slutanmälan utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett slutbesked enligt 
10 kap. 34 § PBL. 

Avgift 
10238 kr (faktura skickas separat 

____ 

Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Fastighetsägare för Hylinge 3:5 (beslut med delgivningskvitto) 
Fastighetsägare för HUSBY-ÖNSTORP 1:43. (beslut med delgivningskvitto) 
Information om att bygglov beviljats till rågrannar 
Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar  



7 (18) 
Protokoll 

2021-03-24 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

SBNU § 27 Dnr SBN 2021-00037 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens - 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens

enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd gäststuga samt renovering och
förlängning av brygga.

2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt
gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till
7 h á 860 kr, totalt 6 020 kr.

3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller
för dispensen:

- Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 2 (separat handling)
- Bryggan får vara max 5 meter lång och 2 meter bred
- Bryggan ska inte förses med privatiserande element som utemöbler eller skyltar
med avvisande text

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller gäststuga med 
arean 31,5 m2. För att bryggan önskar sökanden även förlänga med en ny area om 
10 m2  (se situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i bilaga 1), separat 
handling. 

Sökanden planerar att uppföra båda dessa i direkt anslutning till vattnet och närmaste 
hus ligger ca 50 meter från gäststugan (se karta 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. 

Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-11-17. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2020-09-16. 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte innebära några negativa 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 tämligen små, detta då det handlar om en förlängning av en redan 
etablerad brygga samt en byggnad på ett område som tidigare upptagits av andra 
byggnader. Åtgärden bedöms delvis begränsa allmänhetens tillgång till området 
eftersom bryggorna har en viss privatiserande effekt. 

Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärderna kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom en brygga redan finns samt att platsen för gäststugan 
tidigare upptagits av andra byggnader. Området får anses vara ianspråktaget varför 
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. 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 ha en tillräckligt lång brygga för att kunna angöra ön även i 
lågvatten. Då åtgärderna redan är utförda är det svårt att avgöra hur stor skada 
naturvärdena tagit på platsen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-03-11, dnr SBF 2020-2106 
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 
6020 kr (faktura skickas separat) 

____ 

Expediering 
Sökande (beslut inkl bilagor) 
Länsstyrelsen  
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 28 Dnr SBN 2021-00040 4.4.4 

Föreläggande om att vidta åtgärd - 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att olagligt anlagd brygga

(se bilaga 2) ska tas bort. Bilagan, separat handling.
Bryggan ska vara borttagen senast 6 månader (180 kalenderdagar) efter
mottagandet av detta beslut.

2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att olagligt anlagd
sandstrand (se bilaga 2) ska återställas. Bilagan, separat handling.
Sandstranden ska vara återställd i ursprungligt skick, senast 6 månader
(180 kalenderdagar) efter mottagandet av detta beslut.

3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift om
7 000 kronor.

Ärendebeskrivning 
2019-12-13 inkom en strandskyddsansökan till Söderköpings kommun gällande en 
brygga som fastighetsägare anlagt. Vid samtal mellan fastighetsägare, bygglovs-
handläggare Ratha Choobk och ekolog John Ringström förmedlades att denna brygga 
antagligen kommer att behöva tas bort, alternativt grovt förändras i sin utformning då 
motivering saknades för att kunna ge dispens. Sökande lovade då att återkomma med 
förslag på förändring. Inget på förslag på förändring inkom. 

2020-09-23 åkte John Ringström förbi platsen i  och 
uppmärksammade då att fler byggnader uppkommit. Sökande blev då ombedd att 
inkomma med information om vad detta var för byggnationer. Efter ytterligare möte 
med sökande inkom denna med en reviderad strandskyddsansökan. Denna dispens 
innehåller följande: 
- Ny brygga (samma som ursprungsansökan) om 8x5 m
- Utökning av existerande brygga om 5x2 m
- Ny byggnad om 31,5 m2
- Etablerad sandstrand.
I prövning av den ansökan har dispens inte kunnat ges för det som ska återställas
enligt detta beslut.

Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2020-11-17. Ärendet har handlagts av 
kommunekolog i samråd med miljöchef, Pär Ljungqvist. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2020-09-23. 
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Miljökontoret gör bedömningen att två av de åtgärder som gjorts hindrar allmänheten 
att färdas fritt på ett strandskyddat område. I och med att en brygga samt sandstrand 
anlagts, som hindrar eller avhåller allmänheten från att färdas fritt på det 
strandskyddade området. Inom strandskyddat område, får enligt 7 kap 15 § 
miljöbalken, inte anordningar upprättas som hindrar eller avhåller allmänheten från 
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt. På ön 
råder utökat strandskydd om 
150 meter på land samt att ön ligger inom följande riksintressen: 

• Riksintresse Friluftsliv 3 kap 6§ MB
• Riksintresse Naturvård 3 kap 6§ MB
• Riksintresse Rörligt friluftsliv 4 kap 1 och 2§ MB
• Riksintresse Obruten kust 4 kap 3§ MB

Hela ön faller även inom Söderköping kommuns naturvårdsprogram och innehar 
högsta naturklassning ; Klass 1 – Område av högt naturvärde i ett nationellt 
perspektiv. 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet 
(miljöbalken 7 kap 13 §). Kontoret bedömer också att anläggandet av sandstranden 
och bryggan påverkat de naturvärden som fanns på platsen negativt.  

Gällande den nyanlagda bryggan samt anläggandet av sandstrand saknar 
miljökontoret särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kapitlet 18 c § samt giltig motivering. 

Gällande byggnaden och utökningen av den befintliga bryggan bedömer 
miljökontoret att det finns särskilda skäl som gör att en dispens kan ges i efterhand. 

Stöd för beslut 
Enligt miljöbalken 7 kap, 15 § punkt 2 och 3 får inte utan dispens anläggningar eller 
anordningar utföras som hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett 
område där den annars skulle, ha fått fördas fritt eller som väsentligen försämrar 
livsvillkoren för djur- eller växtarter, eller andra åtgärder vidtas som väsentligen 
försämrar livsvillkoren for djur- och växtarter.  

För att en dispens ska kunna beviljas krävs att det finns särskilda skäl. Som särskilda 
skäl får man endast använda något av de sex särskilda skäl som anges i miljöbalken 
7 kapitlet 18 c §. 

Miljöbalkens andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler som alla ska följa. Den 
som bedriver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar 
och vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att 
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.  
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Tillsynsmyndigheten kan med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § meddela de 
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt 
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska 
efterlevas. Tillsynsmyndigheten kan också med stöd av 26 kap. 21 § meddela 
föreläggande om att till myndigheten lämna uppgifter och handlingar som behövs för 
tillsynen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-03-11, dnr SBF 2020-2106 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 

Hur du överklagar 
Överklagandet ska ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden inom tre (3) 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 länsstyrelsen. 

Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skicka överklagandet till: 

Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 

Avgift 
7000 kr (faktura skickas separat) 

____ 

Expediering 
Fastighetsägare (beslut inkl bilagor med delgivningskvitto) 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 29 Dnr SBN 2021-00039 6.2.9 

Livsmedelssanktionsavgift - Mariehov 5:43 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att PePe trading AB

(559199-3778), med verksamheten PePe trading AB, ska betala en sanktionsavgift
på 5 000 kronor.

2. Sanktionsavgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild uppmaning.

Ärendebeskrivning  
PePe trading AB har under perioden 2019-06-01 till och med 2020-09-28 bedrivit 
livsmedelsverksamheten PePe trading AB 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 de fall en livsmedelsföretagare har påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan 
att först anmäla denna till den behöriga myndigheten ska sanktionsavgiften 
bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst 
bestämmas till 5 000 kr och högst 75 000 kr, oavsett årsomsättningen. 

Livsmedelsföretaget fick möjlighet att yttra sig i ärendet. Inget yttrande har inkommit. 

Avgiften har i detta ärende beräknats på följande sätt. Då verksamheten inte har 
inkommit med uppgifter om årsomsättning har myndigheten använt uppgifter om 
årsomsättning från motsvarande verksamheter i PePe trading AB har under perioden 
2019-06-01 till och med 2020-09-28 bedrivit livsmedelsverksamheten PePe trading 
AB 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 
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I de fall en livsmedelsföretagare har påbörjat en registreringspliktig verksamhet utan 
att först anmäla denna till den behöriga myndigheten ska sanktionsavgiften 
bestämmas till en procent av årsomsättningen. Avgiften får dock som lägst 
bestämmas till 5 000 kr och högst 75 000 kr, oavsett årsomsättningen. 

Livsmedelsföretaget fick möjlighet att yttra sig i ärendet. Inget yttrande har inkommit. 

Avgiften har i detta ärende beräknats på följande sätt. Då verksamheten inte har 
inkommit med uppgifter om årsomsättning har myndigheten använt uppgifter om 
årsomsättning från motsvarande verksamheter i närområdet. Myndigheten kommer 
därmed utgå från att årsomsättningen för den aktuella verksamheten är 75 000 
kronor. Då en procent av verksamhetens årsomsättning understiger det lägsta 
beloppet för sanktionsavgift ska avgiften bli 5 000 kr. 

Beredning av ärendet 
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda parter 
enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900). 

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 

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. 
Skäl till beslut 
Av 39 c § 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. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande med bilaga, daterat 2021-02-16, dnr SBF 2021-90 

Beslutet kan överklagas 
Överklagandet ska ha inkommit till samhällsbyggnadsnämnden inom tre (3) 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. 
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Underteckna skrivelsen; uppge namn, adress och telefonnummer. 
Skicka överklagandet till: 

Miljökontoret 
Söderköpings kommun 
614 80 SÖDERKÖPING 

____ 

Expediering 
Verksamhetsutövare (delgivningskvitto) 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 30 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 - 2021-03-01 - 2021-03-12 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst/skolskjuts m m - 2021-03-11 
Trafiksamordnare 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik - 2021-02-23 -2021-03-15 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 

____ 
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SBNU § 31 Dnr SBN 2021-00008 1.2.7 

Ärenden för kännedom 2021 SBNU 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott noterar delgivningarna och lägger

dessa till handlingarna.

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-03-05 – 526-4134-2019 – Överprövning av 
kommunal strandskyddsdispens för uppförande av garagebyggnad inom fastigheten 

 Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut om strandskyddsdispens.  
Överprövat beslut: samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott, 2019-03-05 § 21. 

Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-03-02 – 526-2725-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten  Söderköpings kommun. 

Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-03-02 – 526-2722-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten  Söderköpings kommun. 

____ 
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Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

Inget att notera 

____ 
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