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Plats och tid Börrum, onsdagen den 29 september 2021 kl 14:00 – 15:40 

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 
 

Tjänstgörande ersättare Andreas Kindesjö (S) – deltar via 
distans – för Mikael Burgman 
 

 

Ersättare Björn Göransson (V) – deltar endast på informationsdelen, kl 14:00-15:10 
Patrik Wåtz (L) – deltar via distans 
 
 

Övriga närvarande Pär Ljungkvist, miljöchef 
Aline Eriksson, tf plan- och bygglovschef 
Enver Memic, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare 
Ratha Choobk, byggnadsinspektör/bygglovshandläggare 
Börje Natanaelsson, samhällsbyggnadsnämndens ordf 
Josefin Axling, praktikant miljökontoret 
Jenny Khranooska, praktikant miljökontoret 
Mona-Lisa Khan, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Marcus Fröderberg (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, 2021-10-07 
 

Underskrift Sekreterare  Paragrafer §§ 75-84 
 Mona-Lisa Khan  

Underskrift Ordförande   
 Kjell-Åke Bondesson  

Underskrift Justerande   
 Marcus Fröderberg   
 
 BEVIS och Anslag om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 2021-09-29 
Förvaringsplats för 
protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset 

Anslaget sätts upp 2021-10-08 

Anslaget tas ner 2021-11-01 

Underskrift   
 Mona-Lisa Khan  
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SBNU § 75 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, 2021-10-07, kl 15:00. 
 
____ 
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SBNU § 76 Dnr SBN 2021-00113   4.4.2 

Ansökan om bygglov för uppförande av utvändig utrymningsväg med 
räcke samt två padelbanor på Söderköpings brunns takterrass - 
Sankt Ragnhild 1 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott avslår ansökan om bygglov för  
    uppförande av utvändig utrymningsväg med glasräcke på hotellbyggnadens fasad  
    samt två padelbanor på befintlig takterrass eftersom sökta åtgärder strider mot    
    gällande planbestämmelser och bedöms förvanska byggnadens yttre form samt  
    allmänna karaktär. 
 
 
Reservation 
Betr Sankt Ragnhild 1 
Moderaterna genom Edit Nielsen-Åkerblom och Björn Aldin reserverar sig 
beträffande beslutet att avslå ansökan om bygglov för uppförande av utrymningsväg 
med glasräcke på hotellbyggnadens fasad samt två padelbanor på befintlig takterass. 
Vi tycker inte att man förvanskar byggnadens yttre form samt allmänna karaktär.  
Vi anser av ovanstående anledning att ett bygglov skall ges. 
Söderköping 2021-10-04 Björn Aldin 
 
Björn Aldin (M) och Edith Nielsen-Åkerblom (M) reserverar sig till förmån för eget 
yrkande. 
 
Ärendebeskrivning 
En ansökan om bygglov för uppförande av utvändig utrymningsväg med glasräcke på 
fasaden samt två padelbanor på Söderköpings brunns takterrass har kommit in till 
samhällsbyggnadsnämnden.  
 
För fastigheten gäller stadsplan för kv S:t Nicolaus, S:t Ragnhild, Bagaren m.fl. (akt 
05-SÖD-348) samt tillägg till planbestämmelser inom Söderköpings innerstad (akt 
0582-P94/59) i Söderköpings kommun. För aktuell byggnad anger planen HQ, vilket 
innebär att byggnaden omfattas av Handelsändamål samt utgör ett reservat för 
kulturhistoriskt värdefull byggnad. Brunnsområdet ingår även i riksintresseområdet 
för kulturmiljövården, Söderköpings stad E66, med skydd enligt Miljöbalken. 
 
Söderköpings kommuns stadsarkitekt har lämnat ett yttrande av vilket framgår att 
Söderköpings brunn är en särskilt värdefull byggnad med ett stort allmänt intresse 
och betydande kulturvärde.  
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De föreslagna ändringarna på byggnadens fasad bedöms vara så omfattande att de 
inte kan anses vara en varsam ändring av byggnaden. Även om uppförandet av 
padelbanor föreslås ske på byggnadens takterrass, som förvisso skulle vara osynlig 
från marknivå i vissa väderstreck, bedöms åtgärden ändå vara en förvanskning med 
hänsyn till negativ inverkan på byggnadens ursprungliga skala, yttre form och 
allmänna karaktär. 
 
I 2 kap. 6 § plan- och bygglagen anges att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska 
göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Utifrån den 
aktuella brunnsmiljön, dess kulturhistoriska värden och värdebärande karaktärsdrag 
görs bedömningen att de föreslagna åtgärderna inte är utformade med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden och platsens natur- och kulturvärden. Förändringens 
inverkan på kulturmiljön i sin helhet medför en mycket stor risk för påtaglig skada på 
Riksintresset på kulturmiljövården. 
 
I intresseavvägningen mellan det enskilda och det allmänna, anses det allmänna 
intresset väga tyngre. Av den anledningen avslås ansökan i sin helhet. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av byggnadsinspektör, stadsarkitekt och beretts tillsammans 
med plan- och bygglovschef. 
 
Söderköpings Brunn Fastighets AB har beretts möjlighet att yttra sig över 
tjänsteutlåtandet innan beslut fattas. Söderköpings Brunn Fastighets AB, via 
Söderstaden har yttrat sig i en skrivelse inkommen till samhällsbyggnadsnämnden 
den2021-09-17, bilaga 3, separat handling. Yttrandet i skrivelsen har inte föranlett 
ändrat förslag till beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Beslut i ärenden om lov ska enligt plan- och bygglagen fattas inom 10 veckor från att 
ärendet är komplett om inte beslut om förlängning med ytterligare 10 veckor fattats. 
Tidsfristen började löpa 2021-06-03 och beslut skulle ha fattats senast 2021-08-12 
vilket innebär att lagstadgad tidsfrist för handläggning inte har följts i aktuellt ärende. 
Konsekvensen av överskriden handläggningstid innebär utebliven debitering i aktuellt 
ärende. 
 
Yrkande 
Björn Aldin (M) med instämmande av Edith Nielsen-Åkerblom (M) yrkar att 
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott ska bevilja ansökan om bygglov. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på samhällbyggnadsförvaltningens förslag 
(huvudförslag) mot Björn Aldins (M) förslag med instämmande av  
Edith Nielsen-Åkerblom (M) att bevilja bygglov.  
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Därefter ställer ordförande huvudförslaget mot motförslaget och finner att 
samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutat enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 
 
Votering 
Votering begärs och genomförs med följande voteringsordning: den som bifaller 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag röstar ja och den som röstar för Björn Aldins 
(M) med instämmande av Edith Nielsen-Åkerblom (M) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Vid voteringen avges 3 ja röster och 2 nej röster.  
 
Namn                                                                 Ja                      Nej              Avstår 
Kjell-Åke Bondesson (C)                                     X 

Björn Aldin (M)                                                                            X 

Edith Nielsen-Åkerblom (M)                                                        X 

Marcus Fröderberg (S)                                         X    

Andreas Kindesjö (S)                                           X 

 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-09-20, dnr SBF 2021-1267 
Handlingar                                     Ankomstdatum 
Bilaga 1 - Ansökningshandlingar    2021-06-03 
Bilaga 2 - Yttrande stadsarkitekt     2021-06-23 
Bilaga 3 - Skrivelse från sökande     2021-09-17 
 
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. 
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•    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 
0:- 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 77 Dnr SBN 2021-00114   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 befintlig garagebyggnad. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att inte ta ut en avgift  
    eftersom sökande redan debiterats samt betalat avgiften. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
    för strandskyddsdispensen. 
       
    -  Reviderad tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 4, separat handling. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens avseende utökning av befintlig garagebyggnad med 
ca 27 m2 kom in 2021-02-25. Sökanden framför i sin ansökan att särskilt skäl för 
dispens föreligger genom att 

  
- området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften, 7 kap 18 c § 1 pkt Miljöbalken (nedan kallad MB). 
 
Ärendet har handlagts och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att 
strandskyddsdispens kan beviljas. 
 
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 
Åtgärden 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 befintligt fripassage som finns idag 
kommer inte att påverkas med planerad åtgärd. 

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 2021-08-16, dnr SBF 2021-459 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet  
Bilaga 3. Information om strandskydd 
Bilaga 4. Reviderad 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: 
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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 
0 kronor 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 78 Dnr SBN 2021-00115   4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott avslår ansökan om  
    strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för    
    uppförande av tre uthyrningsstugor. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift 
    enligt gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan  
    uppgår till 10 timmar à 875 kr, totalt 8750 kr. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens avseende tre uthyrningsstugor, vardera med arean 
35 m2 samt tillhörande avloppsrening och infiltration kom in 2021-05-17.  
Sökanden framför i sin ansökan att aktuell plats befinner sig inom ett område 
utpekat för landsbygdsutveckling i översiktsplan (LIS-område) och att 
åtgärden bidrar långsiktigt till utvecklingen av landsbygden enligt 7 kap 18 
c § 1 pkt Miljöbalken (nedan kallad MB). 
 
Ärendet har handlagts och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att strandskyddsdispens bör avslås gällande uthyrningsstugor. 
 
Åtgärden bedöms inte heller ha stöd enligt något av de särskilda skälen enligt 7 kap 
18 c §. Det allmänna intresset väger därför tyngre än det enskilda intresset för 
byggnation på platsen. Sökande har vid kommunicering av förslag till beslut hänvisat 
till kommunens översiktsplan och att området vid Mon är utpekat som 
utvecklingsområde för turism. Då strandskyddet för det aktuella området inte är 
upphävt via detaljplan som vid närliggande uthyrningsverksamhet kan inte dispens 
medges. 
 
För uthyrningsstugorna önskar sökanden även lägga till tillhörande avloppsrening  
och infiltration (se situationsplan och bilder med beskrivning från sökande i  
bilaga 1), separat handling. Sökanden planerar att uppföra dessa inom befintlig 
fastighet (se karta bilaga 1), separat handling. 
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Fastigheten  Söderköping omfattas av: 
•   Utvidgat strandskydd 300 m 7 kap 14§ MB 
•   Värdetrakter gräsmarker, ädellövskog, hav blåstång och hav höga kärlväxter 
•   Riksintresse friluftsliv 3 kap MB 
•   Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap MB 
•   Riksintresse obruten kust, Östergötlands kust ochskärgårdsområden 4 kap MB 
•   Riksintresse naturvård harmonisering 3 kap 6 kap MB 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av miljöchef med hjälp av konsultstöd. Förslag till beslut har 
kommunicerats med sökanden. Platsbesök har utförts 2021-06-23. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärden 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 måttliga, detta då de nya byggnaderna 
planeras att uppföras på en mark med tall utan väsentliga naturvärden. Dessa tallar 
behöver avverkas för att åtgärden ska kunna utföras. Åtgärden bedöms begränsa 
allmänhetens tillgång till området eftersom stugorna har en stark privatiserande effekt 
och i ett område som tidigare inte är ianspråktaget. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärderna inte kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom platsen för åtgärden inte ligger inom ett område som 
kommunen redovisat som ett LIS - område. Därmed föreligger inte särskilt skäl enligt 
7 kap 18 D § MB. 
 
Åtgärden bedöms inte heller stöd enligt något av de särskilda skälen enligt 7 kap  
18 c §. Det allmänna intresset väger därför tyngre än det enskilda intresset för 
byggnation på platsen. Sökande har vid kommunicering av förslag till beslut hänvisat 
till kommunens översiktsplan och att området vid Mon är utpekat som 
utvecklingsområde för turism. Då strandskyddet för det aktuella området inte är 
upphävt via detaljplan som vid närliggandeuthyrningsverksamhet kan inte dispens 
medges. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-09-20, dnr SBF 2021-1112 
Bilaga 1. Översiktskarta och situationsplan 
Bilaga 2. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 3. Information om strandskydd 
 
 
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 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 79 Dnr SBN 2021-00116   4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens -  

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar ansökan om 
    strandskyddsdispens för en komplementbyggnad enligt 7 kap 18 b § 
    Miljöbalken om strandskydd (i enlighet med ansökan med ändringar som 
    framgår av nedanstående villkor). 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt    
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till  
    15 timmar à 875 kr, totalt 13125 kronor. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
    för strandskyddsdispensen: 
 
   -   Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 1, separat handling 
   -   Avstyckning ska genomföras enligt ansökan med en areal på 1000 m2 
   

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens kom in 2021-05-17 och gäller avstyckning av en  
ny fastighet till ett fritidshus med en fastighetsarea på ca 1000 m2 samt en ny 
komplementbyggnad, se översiktskarta med tomtavstyckning i bilaga, separat 
handling. Sökanden framför i sin ansökan att särskilt skäl för dispens föreligger 
genom att 
 
-   Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
    saknar betydelse för strandskyddets syften, 7 kap 18 c § 1 pkt 
    Miljöbalken (nedan kallad MB). 
 
-   Området är väl avskilt från stranden genom väg, järnväg, 
    bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering, 7 kap 18 c § 2 pkt 
    MB. 
 
Ärendet har handlagts och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att strandskyddsdispens kan beviljas gällande komplementbyggnad och 
tomtavstyckning enligt ansökan. 
 
Sökande ville även pröva dispens för brygga men har återtagit den delen av ansökan.  
Den nya fastigheten täcker ett fritidshus som tidigare har använts som uthyrnings-
stuga och komplementbyggnaden som ska byggas till fastigheten är ett utedass med 
arean 4 m2. 
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Sökanden planerar att uppföra båda dessa på befintlig fastighet (se karta 
bilaga 1), separat handling. 
 
Fastigheten  Söderköping omfattas av: 
 -   Riksintresse friluftsliv 3 kap MB 
 -   Riksintresse rörligt friluftsliv 4 kap MB 
 -   Riksintresse obruten kust, Östergötlands kust ochskärgårdsområden 4 kap MB 
 -   Riksintresse naturvård LST harmonisering 3 kap 6 kap MB 
 -   Värdetrakter gräsmarker, ädellövskog, hav höga kärlväxter 
 
Beredning av ärendet 
Ansökan kom in till kommunen 2021-05-17 och har kompletterats 22, 29 
och 30 juni. Ärendet har handlagts av Miljöchef, Pär Ljungqvist med hjälp 
av konsultstöd. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. 
Platsbesök har utförts 2021-06-23. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärden 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. 
 
Tomtavstyckningen innebär inga direkta konsekvenser på naturmiljön, 
men troligtvis kommer ett antal unga lövträd, i detta fall ek och rönn 
gallras bort om en ny fastighet styckas av. Det existerande fritidshuset har 
både fönster och altan, vilket gör att den redan har en viss privatiserande 
effekt. Effekten kan dock öka vid eventuell tomtavstyckning. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att tomtavstyckning och byggnation av en komplement-
byggnad kan genomföras utan påverkan på strandskyddets syften. 
 
Kompletterande uppgifter i form av äldre foton från tiden innan strandskyddet 
infördes indikerar att den befintliga byggnaden är ett bostadshus och byggnaden har 
både fönster och altan. Byggnaden fanns innan strandskyddet grundades (enligt äldre 
ortofoton) och hade redan då fönster, dock ingen altan. Det gör att området är 
ianspråktaget som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften varför  
särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger.  
 
Detta gör att dispens kan ges för komplementbyggnaden/utedasset eftersom 
byggnaden befinner sig inom den nya fastighetens hemfridszon och närmare än 15 
meter ifrån fritidshuset. Eftersom fönster finns vid den sidan av fritidshuset där 
komplement-yggnaden planeras att byggas har området redan en viss privatiserande 
effekt, vilket förstärker beslutsunderlaget. 
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Tomplatsavgränsning ska ske runt bostadshuset och komplementbyggnaden enligt 
vad som framgår i ansökan, där en yta på 1000 m2 bedöms som rimlig hemfridszon. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, dnr 2021-1117 
Bilaga 1. Tomtplatsavgränsning 
Bilaga 2. Översiktskarta 
Bilaga 2. Gamla bilder på aktuell byggnad 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
 
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 
 
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 
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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 
13125 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökanden (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 80 Dnr SBN 2021-00117   4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens - Lammskär 1:11 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar ansökan om strandskydds- 
    dispens enligt 7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd, för ett kabelskåp. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till 
    2 timmar à 875 kr, totalt 1 750 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutat att följande villkor gäller  
    för strandskyddsdispensen: 
 
   -  Placering av kabelskåp och grävarbeten ska genomföras i enlighet med ansökan. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens avseende nedgrävning av kabel samt uppförande 
av kabelskåp kom in 2021-06-23. Sökanden framför i sin ansökan att särskilt skäl för 
dispens föreligger genom att 
 
-  behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och  
   behovet inte  
    kan tillgodoses utanför området, 7 kap 18 c § 3 pkt MB 
-  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan  
    tillgodoses utanför området, 7 kap 18 c § 5 pkt MB. 
 
Ärendet har handlagt och samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att 
strandskyddsdispens kan beviljas. 
 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet LAMMSKÄR 1:11 gäller nedläggning 
av elkabel i dels vatten samt på land samt uppförande av sjökabelskyltar samt 
kabelskåp. För arbete i vatten har sökanden anmält vattenverksamhet till 
Länsstyrelsen.  
 
Sökanden planerar att dra ny elkabel från fastigheten Lammskär 2:1 (södra 
Tjärholmen) till Lammskär 1:11 (södra Kråkskäret). Översiktskarta som visar 
placering av kabel, skyltar och kabelskåp framgår av bilaga 1, separat handling. 
 
Foton som visar planerad nedgrävning och placering av kabel framgår av bilaga 2, 
separat handling. 
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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. Sundet mellan Sötmaren och södra Tjärholmen där kabeln kommer att 
förläggas är av Länsstyrelsen utpekat som naturvärdesobjekt Höga kärlväxter. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av miljöchef. Förslag till beslut har kommunicerats med 
sökanden. Platsbesök har inte utförts. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärden 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 påverkan på utpekade enbuskar samt generell 
störning som uppstår vid schakt. Påverkan i vatten tas inte ställning till i dispensen då 
den frågan hanteras genom anmälan av vattenverksamhet till Länsstyrelsen i separat 
ärende. Uppförande av kabelskåp kan ha viss privatiserande effekt men bedöms var 
en anläggning som måste finnas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 
Sjökabelskyltar bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till området i sådan 
utsträckning att det går emot strandskyddets syften. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att dispens kan meddelas för nedläggning av elkabel, 
uppförande av kabelskåp samt sjökabelskyltar för att ansluta bostadshus då det 
bedöms föreligga särskilt skäl enligt 7 kap 18 c § 5 pkt MB, det vill säga att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. Bedömningen stödjer sig på en dom i Mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD) mål M 2667-17 där MÖD fann att elektrifiering av en 
enskilt bostadshus utgör ett angeläget allmänt intresse och lät meddela 
strandskyddsdispens för uppförande av bland annat en transformatorstation. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-09-20, dnr SBF 2021-1430 
Bilaga 1. Översiktskarta med placering av kabel, kabelskåp samt sjökabelskyltar 
Bilaga 2. Foton som visar planerad placering av kabel och kabelskåp 
Bilaga 3. Upplysning och hur du överklagar beslutet 
Bilaga 4. Information om strandskydd 
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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 
 
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 
1750 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 81 Dnr SBN 2021-00118   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 livsmedelsbutik. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en avgift enligt  
    gällande taxa. Avgift för handläggning av strandskyddsdispensansökan uppgår till    
    4 timmar à 875 kr, totalt 3500 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
    för strandskyddsdispensen: 
 
   -  Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 2, separat handling. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens avseende uppförande av en livsmedelsbutik kom in 
2021-08-06 med arean 21 m2. Sökanden framför i sin ansökan att särskilt skäl för 
dispens föreligger genom att 
 
-  området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  
   strandskyddets syften, 7 kap 18 c § 1 pkt Miljöbalken (nedan kallad MB). 
-  behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse,  
   7 kap 18 c § 6 pkt MB. 
 
Ärendet har handlagts och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
strandskyddsdispens kan beviljas. 
 
Sökanden planerar att uppföra byggnaden i anslutning till en befintlig 
verkstadsbyggnad (se karta 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. På fastigheten  
rinner ett vattendrag från Asplången och rinner i Lillån.  
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av bygglovshandläggare i samråd med miljöchef. Platsbesök 
har utförts 2021-09-16. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Åtgärden 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. 
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom planerad byggnad kommer att placeras 50 meter från 
vattendraget. Området får anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl enligt 7 kap 18 
c § l pkt MB föreligger. Eftersom byggnaden kommer vara färdigmodul som bara 
lyftas och placeras på plats har gjorts bedömningen att det inte kommer att orsaka 
betydande påverkan på naturmiljön. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-09-15, dnr SBF 2021-1629 
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 platsbesök (separat bilaga) 
 
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: 
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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 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
 
 



25 (27) 
Protokoll 

2021-09-29 
 

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     
 

SBNU § 82 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 - 2021-08-19 - 2021-09-03 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst och parkeringstillstånd för rörelsehindrade - 2021-08-16 
- 2021-09-13 
Administratör samhällsbetalda resor 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik - 2021-08-16 - 2021-09-17 
Handläggare och inspektörer 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 83 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 2021-06-24–403-12085-2019 – Överklagande av 
beslut om bygglov för uppförande av balkong på fastigheten Hammaren 7, 
Söderköpings kommun – Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens beslut 
och återlämnar ärendet för fortsatt handläggning.  
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-04-14 –526-4871-2021 – Överprövning av 
kommunalt beslut på fastigheten Tjärholm 1:19, Söderköpings kommun,  
SBNU beslut 2021-03-03 § 18.  
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-07-09 –526-11955-2021 – Överprövning, 
upphävande och återförvisning av kommunal strandskyddsdispens på fastigheten  
Tjärholm 1:2, Söderköpings kommun, SBNU beslut 2021-06-16 § 56. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-09-02 –526-15410-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten Söderköping 2:102, Söderköpings 
kommun, SBNU beslut 2021-08-25 § 67. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-09-02–526-15412-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten Äspholm 1:27, Söderköpings 
kommun, SBNU beslut 2021-08-25 § 68. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-09-02–526-15414-2021 – Godkännande av 
kommunal strandskyddsdispens på fastigheten Äspö 1:29, Söderköpings kommun,  
SBNU beslut 2021-08-25 § 70. 
 
____ 
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SBNU § 84 Dnr SBN 2021-00007   1.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut 
Byggnadsinspektör Enver Memic ger information om ett tillsynsärende gällande en 
byggnation. 
 
____ 
 
 
 


	Val av justerare och tid för justering
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut

	Ansökan om bygglov för uppförande av utvändig utrymningsväg med räcke samt två padelbanor på Söderköpings brunns takterrass - Sankt Ragnhild 1
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Propositionsordning
	Omröstningsresultat
	Underlag för beslut

	Ansökan om strandskyddsdispens - Tjärholm 1:2
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Ansökan om strandskyddsdispens - Lagnö 2:23
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Ansökan om strandskyddsdispens - Kallsö 1:2
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Ansökan om strandskyddsdispens - Lammskär 1:11
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut

	Ansökan om strandskyddsdispens - Västra Husby 3:5
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Anmälan delegationsbeslut SBNU
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Ärendebeskrivning
	Underlag för beslut

	Ärenden för kännedom 2021 SBNU
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut
	Ärendebeskrivning

	Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott
	Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut




