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SBNU § 52                       Dnr SBN 2021-0001 1.2 
 
 
Val av justerare och tid för justering 
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott Beslut 
Marcus Fröderberg (S) utses till justerare av dagens protokoll. 
Kommunhuset, 2021-06-21, kl 15.00 
 
____ 
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SBNU § 53 Dnr SBN 2021-00076 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
     enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för nybyggnad av fritidshus med  
     tillhörande altan/uteplats. 
 
2.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
     gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
     4 h à 875 kr, totalt 3500 kr. 
 
3.  Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
     för dispensen: 
      
     -  Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 1, separat handling 
     -  Komplementbostadshuset ska placeras enligt situationsplan och minst 
        4,5 meter från fastighetsgränsen 

-  Vid byggnation eller markförberedande åtgärder på tomten ska hänsyn tas till  
 det skyddsvärda trädets rotzon i det fall trädet inte är brandskadat 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastigheten  gäller ett 
fritidshus med arean 43 m2 och tillhörande altan/uterum på knappt 14 m2 (se 
situationsplan i bilaga 2), separat handling. 
 
Sökanden planerar att uppföra byggnad med altan/uterum på befintlig tomtmark i 
anslutning till en plats där en byggnad brann ned 2020 (se karta bilaga 2), separat 
handling. 
 
Sökande har tidigare fått en strandskyddsdispens för uppförande av ett fritidshus på 
den aktuella fastigheten 2011 (dnr BMN 2011-189). Dispensen gäller en annan 
byggnad på södra delen av tomten. Byggnaden i norra delen av tomten som brann 
ner 2020 var 2011 en byggnad på ca 40 m2 som i samband med bygglovet klassades 
om till förråd/komplementbyggnad men som nu ska ersättas med ett fritidshus. 
 
Fastigheten  ligger på stora Ramsö som omfattas av: 
 
•   Utvidgat strandskydd 300 m enligt 7 kap 14§ MB 
•   Kommunens naturvårdsprogram klass 1, högsta naturvärde 
•   Riksintresse friluftsliv och rörligt friluftsliv enligt 3 och 4 kap MB 
•   Riksintresse obruten kust, Östergötlands kust och skärgårdsområden  
     enligt 4 kap MB 
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•   Riksintresse naturvård, Östergötlands skärgård enligt 3 kap MB 
•   Värdetrakter gräsmarker, ädellövskog, hav, höga kärlväxter 
•   Skyddsvärt träd, lind 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2021-03-08. Ärendet har handlagts av miljöchef, Pär 
Ljungqvist med hjälp av konsult. Förslag till beslut har kommunicerats med 
sökanden. Platsbesök har inte utförts på platsen.  
 
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, då detta handlar om en redan 
ianspråktagen tomtmark. På tomten står ett skyddsvärt träd. En lind med omkrets 
241 cm. Byggnation bör inte ske inom trädets rotzon (15*stammens diameter) vilket 
innebär en zon på 11,4 meter från trädets stam. Enligt situationsplanen kommer 
byggnation inte att ske inom trädets rotzon. Huset ska placeras minst 4,5 meter från 
fastighetsgränsen vilket innebär att hemfridzonen inte utökas.  
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärderna kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom den nya byggnaden kommer att uppföras inom 
befintlig tomtplatsavgränsning. Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt 
skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger.  
 
I avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen anses det därför övervägande 
att sökanden ska kunna ha ett komplementbostadshus på tomtplatsen med hänsyn till 
det skyddsvärda träd som finns på tomten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-06-03, dnr SBF 2021-534 
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. 
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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. 
 
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 
3500 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 54 Dnr SBN 2021-00077 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
    enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för bod/komplementbyggnad. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt 
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
    10 h à 875 kr, totalt 8750 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetutskott beslutar att följande villkor gäller för 
    dispensen: 
 

- Komplementbyggnaden får inte placeras närmare än 4,5 m från 
fastighetsgränsen. 

 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  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 1 och foto 
med markerad plats i bilaga 2), separat handling. 
 
Fastigheten  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. 
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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 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 2021-06-03, 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. 
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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. 
 
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 
8750 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 55 Dnr SBN 2021-00078 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens  
    enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd avseende pool med poolhus. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller pool 
och poolhus med den sammanlagda arean 46,4 m2. (se situationsplan och bilder med 
beskrivning från sökande i bilaga 2), 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.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-06-03, dnr SBF 2021-113 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
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Upplysningar 
 
Avgift 
Avgift för strandskyddsdispensansökan har debiterats och fakturerats sökanden i 
tidigare beslut SBNU 2021-05-05, varför debitering i detta beslut är 0 kr. 
(Beslutet  har överprövats och upphävts av Länsstyrelsen för vidare handläggning 
och komplettering till Söderköpings kommun) 
 
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. 
 
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. 
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Avgift 
0:- 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 56 Dnr SBN 2021-00084 4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens enligt

7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för tillbyggnad av befintligt garage.

2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt
rådande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till
8 h à 875 kr, totalt 7000 kr.

3. Samhällsbyggnadsnämndens beslutar att följande villkor gäller för dispensen:

- Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 4, separat handling

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller uppförande av 
tillbyggnad på befintligt garage om ca 27 m2.  

Sökanden planerar att uppföra tillbyggnaden i anslutning till övrig bebyggelse som 
finns på fastigheten. På fastigheten  finns det en huvudbyggnad och 
4 stycken komplementbyggnader. Närmaste hus ligger ca 5 meter från befintligt 
garage (se karta bilaga 1), separat handling. 

Aktuell fastighet ligger inte inom naturvårdprogrammet för Söderköpings kommun. 
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 2021-02-25. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med miljöchef. Förslag till beslut har kommunicerats 
med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-06-07. 

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 inga. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området 
eftersom befintligt fripassage som finns idag kommer inte att påverkas med planerad 
åtgärd. 
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Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom fastigheten är redan bebyggd. Området får anses vara 
ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. Eftersom det 
är en tillbyggnad på en befintlig byggnad görs bedömningen att åtgärden inte kommer 
att orsaka betydande påverkan på naturmiljön eller minska tillgängligheten för 
friluftslivet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2021-06-07, dnr SBF 2021-459 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet  
Bilaga 3. Information om strandskydd 
Bilaga 4. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 5. Bilder från platsbesök  
 
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 
7000 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 57 Dnr SBN 2021-00085 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 en komplement-      
    byggnad. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt    
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
    6 h à 875 kr, totalt 5250 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
    för dispensen: 
 
    -  Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 6, separat handling. 
 

Ärendebeskrivning  
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet  gäller uppförande 
av en komplementbyggnad (garage) med arean 50 m2.  
 
Sökanden planerar att uppföra byggnaden inom hemfridszonen, åtgärden avses 
placeras ca 30 meter från huvudbyggnaden och ca 55 meter från strandlinjen (se karta 
bilaga 2), separat handling. Fastigheten  är bebyggd idag med en 
huvudbyggnad och 3 stycken komplementbyggnader.  
 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. Fasigheten omfattas inte av 
naturvårdsprogrammet för Söderköpings kommun, ingen skyddad natur finns på den 
aktuella platsen.  
Beredning av ärendet 
 
Ansökan kom in till kommunen 2021-04-09. Ärendet har handlagts av 
bygglovshandläggare i samråd med miljöchef. Förslag till beslut har kommunicerats 
med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-06-07. 
 
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 
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naturmiljön är inga. Åtgärden bedöms inte begränsa allmänhetens tillgång till området 
eftersom fastigheten redan har bebyggts med fler byggnader. 
 
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 fastigheten har fler byggnader 
och ganska begränsad görs bedömningen att planerad åtgärd inte kommer att orsaka 
betydande påverkan på naturmiljön eller minska tillgängligheten för friluftslivet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2021-06-07, dnr SBF 2021-830 
Bilaga 1. Översiktskarta 
Bilaga 2. Situationsplan  
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
Bilaga 5. Bilder från platsbesök  
Bilaga 6. Tomtplatsavgränsning 
 
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 
5250 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 58 Dnr SBN 2021-00079 4.4.4 

Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning 
förenat med vite -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att förbjuda  
     och  som ägare till fastigheten  
    att släppa ut avloppsvatten från WC och bad-, disk- och tvätt till den bristfälliga  
    avloppsanläggningen på fastigheten.  
    Förbudet börjar gälla senast 6 månader (180 kalenderdagar) efter mottagandet av 
    detta beslut.  
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att föreläggandet ska  
    förenas med vite om 100 000 kronor, som döms ut om inte punkten ovan uppfylls 
    i tid.  
 

Ärendebeskrivning  
2017-06-14 gemfördes en inspektion på fastigheten. Avloppsanläggningen består av 
en enkammarbrunn och tvåkammarbrunn utan efterföljande rening.  
 
2017-08-10 tog miljökontoret beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till 
avloppsanläggningen och förbudet träder i kraft 2019-08-10.  
 
2020-10-02 inkommande klagomål från VA Renhållning gällande slamtömning. 
 
2021-03-11 genomförde miljökontoret en uppföljande inspektion på fastigheten för 
att bedöma om avloppsanläggningen fortfarande är i bruk, vilket den är. 
 
2021-05-05 skickades kommunicering till fastighetsägarna gällande beslut om förbud 
att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning förenat med vite. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats utifrån gällande lagstiftning och handlagts av undertecknad 
miljöskyddsinspektör. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 
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Beslutsmotivering 
Den befintliga avloppsanläggningen på fastigheten anser inte uppfylla miljöbalkens 
krav på rening av avloppsvatten. Orenat avloppsvatten innehåller bakterier och 
näringsämnen som bidrar till förorening av grund- och ytvatten.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att det är skäligt att ställa krav på att 
fastighetsägaren vidtar lämpliga skyddsåtgärder när det gäller utsläpp av 
avloppsvatten. Kostnaden för att vidta skyddsåtgärder, genom avledning till en 
avloppsanläggning som kan godkännas av nämnden, får anses vara skälig i 
förhållande till den miljönytta åtgärden innebär. 
 
Utsläpp av orenat avloppsvatten orsaker övergödning i sjöar och vattendrag vilket 
bland annat leder till syrebrist, algblomning och igenväxning. Bakterier från 
avloppsvatten kan även förorena dricksvatten och grundvatten.   
 
Ett antal av riksdagens antagna miljökvalitetsmål har en direkt eller indirekt koppling 
till de små avloppens miljöpåverkan. Dessa miljömål är: Grundvatten av god kvalitet, 
Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och God bebyggd miljö.  
 
Stöd för beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden får enligt 26 kap. 9 § miljöbalken meddela de 
förelägganden eller förbud som behövs för att miljöbalken samt föreskrifter, domar 
och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska efterlevas. Mer 
ingripande åtgärder än vad som behövs i ett enskilt fall får inte beslutas.  
 
Eftersom det tidigare beslutet inte har följs görs bedömningen att förbudet måste 
förenas med vite. Enligt 26 kap. 14 § får beslut och föreläggande förenas med vite.  
 
I 9 kap. 7 § miljöbalken föreskrivs att avloppsvatten ska avledas och renas eller tas 
om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte 
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra 
inrättningar utföras.  
 
Miljöbalken anger i 2 kap. 3 §, att den som avser att bedriva en verksamhet, t.ex. 
släppa ut avloppsvatten, ska iaktta de skyddsåtgärder som behövs för att motverka 
skador eller olägenheter för människors hälsa och miljön. I 7 § samma kapitel anges 
att nyttan med de skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som ställs ska vägas 
mot kostnaderna så att kraven blir rimliga.  
 
Kommunicering 
Underlag för beslutet har under ärendets gång kommunicerats med berörda parter 
enligt 25 § förvaltningslagen (SFS 2017:900). 
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Underlag för beslut 
Underlag som följer ärendet 
Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten  2017-08-10 
Kommunicering         2021-05-05 
Översiktskarta          2021-06-03 
Bilagor: 
Bilaga 1 – Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till avloppsanläggning förenat 
med vite 
Bilaga 2 – Överklagningshänvisning  
 
Information 
Om ni fortsättningsvis vill kunna släppa ut avloppsvatten från WC och BDT från 
fastigheten måste avloppsanläggningen förbättras.  
 
En ny avloppsanläggning, alternativt en ombyggnation av den befintliga, är åtgärder 
som är tillstånds- eller anmälningspliktiga. För att den nya anläggningen ska hinna 
färdigställas bör ni inkomma med en ansökan i god tid. Handläggningstiden är 6 
veckor och ansökan ska vara komplett för att vi ska kunna göra en bedömning av 
ärendet. Tänk också på att entreprenörer ofta är uppbokade en tid framåt, så ta 
kontakt med din entreprenör i god tid innan förbudet träder i kraft. Lista på 
entreprenörer samt ansökningsblankett skickades ut tillsammans med enkäten, men 
finns också att ladda ned på kommunens hemsida. 
 
Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens drift och funktion. Genom regelbunden 
tillsyn och skötsel upprätthålls funktionen, samtidigt som anordningens livslängd 
ökas. Vägledning vid val av avloppsanläggning kan bland annat fås på webbplatserna: 
www.havochvatten.se och www.avloppsguiden.se. Ta gärna hjälp av en entreprenör 
eller avloppskonsult. Har ni frågor är ni även välkomna att kontakta miljökontoret. 
 
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, Söderköpings kommun (miljökontoret). 
 
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  
____ 
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Expediering 
Beslut inkl bilagor till fastighetsägarna till  
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 59 Dnr SBN 2021-00082 4.4.2 

Delegering av beslut om bygglov för nybyggnation av två 
flerbostadshus - Rosen 1 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott delegerar beslutanderätt i ärendet  
    med diarienummer SBF 2021-784 till byggnadsinspektör. 
 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov för nybyggnation av två flerbostadshus på fastigheten 
ROSEN 1 har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. Den aktuella åtgärden är 
delvis återuppbyggnad efter brand. 
 
Den aktuella fastigheten ligger inom område med gällande stadsplan för Kullborg II, 
(akt nr 05-SÖD-418) lagakraftvunnen 15 maj 1981, Söderköpings kommun. På den 
aktuella platsen anger stadsplanen område för bostadsändamål med högst två 
våningar. 
 
Respektive flerbostadshus föreslås utformas i två våningar och har en bruttoarea om 
315 m2 (186 m2 byggnadsarea) vilket innebär en total bruttoarea om 630 m2 för båda 
flerbostadshusen. Totalt föreslås 8 lägenheter (4 i respektive byggnadskropp) i form 
av 4 st. 4-5 ROK samt 4 st. 1 ROK. Flerbostadshusens byggnadshöjd uppgår till ca 
6,4 meter. 
 
Enligt inlämnat granskningsutlåtande avseende tillgänglighet uppfyller projektet 
kraven som ställs i gällande bygglagstiftning. 
 
Själva ärendet inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 2 april 2021 men 
kompletterades 19 maj 2021 vilket innebär att beslut ska fattas senast 28 juli 2021 i 
enlighet med lagstadgad handläggningstid. Myndighetsutskottets sammanträden 
infaller den 16 juni 2021 respektive 25 augusti 2021.  
 
Eftersom ärendet inte hunnit beredas färdigt till 16 juni förslås att undertecknad 
byggnadsinspektör delegeras beslutanderätt på samhällsbyggnadsnämndens 
myndighetsutskotts vägnar i aktuellt ärende. 
 
Beredning av ärendet 
Undertecknad inspektör saknar delegation att besluta i aktuellt ärende. Det inlämnade 
förslaget bedöms stämma överens med gällande planbestämmelser.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2021-06-04, dnr SBF 2021-784 
Ansökningshandlingar 
 
____ 
 
Expediering 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 60 Dnr SBN 2021-00080 4.4.2 

Delegering av beslut om bygglov för nybyggnation av fritidshus - 
Gränsnäs 1:1 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott delegerar beslutanderätt i ärende 
    med diarienummer SBF 2021-1004 till byggnadsinspektör. 
 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov för nybyggnation av ett fritidshus på fastigheten 
GRÄNSNÄS 1:1 har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. Fastigheten ligger i 
Söderköpings kommuns sydöstra kommungräns mot Valdemarsviks kommun. 
 
Den aktuella fastigheten är utom planlagt område och är taxerad som 
lantbruksfastighet. På fastigheten finns bebyggelse i form av två huvudbyggnader 
med komplementbyggnader sedan tidigare. Med aktuell ansökan föreslår sökande 
nybyggnation av ytterligare ett fritidshus på del av fastigheten som avses utgöra ny 
tomt. Placeringen föreslås utanför strandskyddat område samtidigt som avståndet till 
befintlig bebyggelse föreslås uppgå till 45 meter. Fritidshuset föreslås utformas med 
träpanel i falu ljusröd kulör med lertegelpannor och träfönster i guldockra kulör. 
Vatten- och avlopp föreslås anordnas genom enskilda anläggningar.  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet under perioden 2021-05-
18–2021-06-08. Under motsvarande period har remiss skickats till miljökontoret samt 
elnätsägaren. 
 
Platsbesök har i skrivande stund inte hunnit göras. Målsättningen är att platsbesöket 
ska genomföras under juni 2021. 
 
Själva ärendet inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 30 april 2021 vilket innebär 
att beslut ska fattas senast 9 juli 2021 i enlighet med lagstadgad handläggningstid. 
Myndighetsutskottets sammanträden infaller den 16 juni 2021 respektive 25 augusti 
2021. Eftersom ärendet inte hunnit beredas färdigt till 16 juni förslås att 
undertecknad byggnadsinspektör delegeras beslutanderätt på 
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts vägnar i aktuellt ärende. 
 
Beredning av ärendet 
Undertecknad inspektör saknar delegation att besluta i aktuellt ärende.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2021-06-04, dnr SBF 2021-1004 
Ansökningshandlingar 
 
____ 
 
Expediering 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 61 Dnr SBN 2021-00081 4.4.2 

Delegering av beslut om bygglov för nybygggnation av parhus med 
två komplementbyggnader - Järpdalen 1:10 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott delegerar beslutanderätt i ärende  
    med diarienummer SBF 2021-1085 till byggnadsinspektör. 
 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov för nybyggnation av ett tvåbostadshus med två 
komplementbyggnader på fastigheten JÄRPDALEN 1:10. 
 
Den aktuella fastigheten är utom planlagt område. På den aktuella fastigheten finns 
redan ett bygglov beviljat (2021-04-01, Bygg §-2021-208) för uppförande ett 
tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Med aktuell ansökan föreslår 
sökande uppförande av ytterligare ett parhus med två komplementbyggnader på del 
av fastigheten JÄRPDALEN 1:10 som bedöms utgöra egen tomt – så kallad 
lucktomt.  
 
Berörda sakägare har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet under perioden 2021-05-
25–2021-06-15. Under motsvarande period har remiss skickats till miljökontoret samt 
elnätsägaren. Platsbesök har i skrivande stund inte hunnit göras. Målsättningen är att 
platsbesöket ska genomföras under juni 2021. 
 
Själva ärendet inkom till samhällsbyggnadsnämnden den 12 maj 2021 vilket innebär 
att beslut ska fattas senast 21 juli 2021 i enlighet med lagstadgad handläggningstid. 
Myndighetsutskottets sammanträden infaller den 16 juni 2021 respektive 25 augusti 
2021. 
  
Eftersom ärendet inte hunnit beredas färdigt till 16 juni förslås att undertecknad 
byggnadsinspektör delegeras beslutanderätt på samhällsbyggnadsnämndens 
myndighetsutskotts vägnar i aktuellt ärende. 
 
Beredning av ärendet 
Undertecknad inspektör saknar delegation att besluta i aktuellt ärende.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2021-06-04, dnr SBF 2021-1085 
Ansökningshandlingar 
 
____ 
 
Expediering 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 62 Dnr SBN 2021-00083 4.4.2 

Bygglov och startbesked för uppförande av återvinningsstation för 
insamling och återvinning av förpackningar och tidningar samt skylt - 
Tyrislöt 1:29 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att bevilja bygglov för  
    uppställning av containrar (behållare) i enlighet med 9 kap. 31 § plan- och  
    bygglagen,  PBL. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott tar ut avgift om 6 188 kronor  
    enligt fastställd taxa. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott fastställer byggherrens  
    kontrollplan, bilaga 1, 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 uppställning av containrar avsedda för insamling och 
återvinning av förpackningar och tidningar samt uppförande av skylt har kommit in 
till samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Den aktuella fastigheten omfattas inte av detaljplan. Inlämnat förslag innebär 
uppställning av totalt sex containrar för tidningar, kartong, plast, metall, färgat- samt 
ofärgat glas. Åtgärden bedöms som kompletteringsåtgärd för att tillgodose krav från 
renhållningsenheten och runtom boende samt tillgodose allmän nytta och trevnad. 
 
Ärendet har remitterats och granskats av kommunens strandsskyddshandläggare 
Ratha Choobk, som har gjort bedömningen att åtgärden inte kräver strandskydds-
dispens. Föreslagen placering anses inte begränsa allmänhetens tillgång till området 
och platsen anses vara ianspråktaget.  
 
Ärendet har även remitterats till Trafikverket, Östgötatrafiken, ordförande i Tyrislöts 
vägsamfällighet, kommuns renhållningsenhet samt markförvaltare (fastighetsägare) 
som har möjlighet att komma in med synpunkter på förslaget.  
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Trafikverket har meddelat att vägen vid busshållplatsen har enskilt huvudmannaskap 
och sköts av vägföreningen. Dock anser de att placeringen är olämplig på grund av 
att lastbilen som tömmer behållarna kommer i konflikt med befintlig busshållplats. 
Den påverkar även befintlig skyltning och det är olämpligt med backande 
lastbilsrörelser i en kurva.  
 
Tyrislöts vägsamfällighet har kommunicerat att de inte har större synpunkter men 
föreslår istället att anläggningen placeras vid avloppsanläggningen söder om av 
campingen. 
 
Östgötatrafiken har meddelat samhällsbyggnadsnämnden att linjen inte längre är 
aktuell vid hamnen.  
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats och handlagts av undertecknad byggnadsinspektör.   
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun.    

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor daterat 2021-05-17, dnr SBF 2021-717 
Ansökan om bygglov   2021-03-26 
Rev situationsplan   2021-04-19 
Ritningar på behållare, 2 st.   2021-03-26 
Skylt     2021-03-26 
Fullmakt    2021-03-06 
E-post    2021-05-06 
Google Maps karta   2021-04-27 
Förslag till kontrollplan   2021-03-26 
Remissvar – Trafikverket   2021-04-30 
Remissvar – Östgötatrafiken 2021-05-11 
Remissvar – Vägföreningen   2021-05-20 
Följebrev    2021-03-26 
  
Föreskrifter, villkor och övrig information 
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 
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innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det på egen risk eftersom beslutet kan 
komma att upphävas om det överklagas. 
 
Laga kraft  
Om beslutet inte har överklagats inom rätt tid vinner det laga kraft. Denna tid är 
minst fyra veckor från kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar. Överklagandetiden 
regleras i 13 kap. 16 § PBL. Start av åtgärden innan lovet har vunnit laga kraft sker på 
egen risk.  
 
Utstakning  
Utstakning och lägeskontroll utförs av annan mätningskompetent person (sakkunnig i 
enlighet med rekommendationerna i Handbok för mätningskungörelsen/ Handbok i 
mät- och kartfrågor). Sakkunnig måste dock först godkännas av kommunens 
mätningsingenjör. Inmätningskoordinater från lägeskontroll ska redovisas i 
referenssystem SWEREF 99 1630. Vid egen anlitad sakkunnig för lägeskontroll 
kommer kommunen att ta ut en avgift för underlagsdata med mera. Denna avgift 
uppgår till 20 % av ordinarie taxa för lägeskontroll.  
 
Ändring i lov  
Ändringar efter beviljat lov kan kräva en ny ansökan och ett nytt beslut, vilket är 
förenat med en kostnad.  
 
Meddelande till grannar  
Information om att lov har beviljats kommer att skickas till närliggande 
fastighetsägare.  
 
Tillstånd från andra myndigheter  
Samhällsbyggnadsförvaltningen upplyser om att åtgärden kan kräva tillstånd av eller 
anmälan till någon annan myndighet. ? 
 
När arbetet är slutfört ska följande handlingar lämnas in till 
samhällsbyggnadsnämnden som underlag för slutbesked: 
-  Verifierad kontrollplan. 
-  Eventuella relationsritningar vilka visar slutgiltig utformning.  
Efter mottagen slutanmälan utfärdar samhällsbyggnadsnämnden ett slutbesked enligt 
10 kap. 34 § PBL. 
 
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 
6188 kr (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Beslut inklusive bilagor till sökande (delgivningskvitto) 
Information om att bygglov beviljats till fastighetsägare 
TYRISLÖT 1:29 
TYRISLÖT 1:18  
TYRISLÖT 1:24 
TYRISLÖT 1:62 
TYRISLÖT 1:76 
Kungörelse i Post och Inrikes Tidningar 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 63 Dnr SBN 2021-00009 1.2.3 

Anmälan delegationsbeslut SBNU  

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

Ärendebeskrivning  
Delegationsbeslut bostadsanpassning – 2021-06-01 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst – 2021-05-26 – 2021-06-04 
Administratör samhällsbetalda resor 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik – 2021-05-26 – 2021-06-07 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 64 Dnr SBN 2021-00008 1.2.7 

Ärende för kännedom 2021 SBNU 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott noterar delgivningen och lägger  
    den till handlingarna. 
 

Ärendebeskrivning  
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-06-01 – 526-8491-21 – Beslut om 
överprövning, upphävande och återförvisning av kommunal strandskyddsdispens på 
fastigheten   Söderköpings kommun, SBNU beslut 2021-05-05 § 
36. 
 
____ 
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SBNU § 65 Dnr SBN 2021-00007 1.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
Inget att notera. 
 
___ 
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