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SBNU § 85 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,  
2021-11-16, kl 15:00. 
 
____ 
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SBNU § 86 Dnr SBN 2021-00130   4.4.2 

Ansökan om tidsbegränsat bygglov för materialupplag - Enen 1 och 3 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar tidsbegränsat bygglov för  
    materialupptag till och med 2025-04-01 med tillhörande villkor. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att ta ut en timavgift om  
    4000 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. 
 
5. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott lämnar startbesked för ärendet. 
 

Ärendebeskrivning 
En ansökan om tidsbegränsat bygglov för materialupplag på befintlig tennisplan av 
fastigheterna ENEN 1 och ENEN 3 har kommit in till samhällsbyggnadsnämnden. 
Den sökta åtgärden är sammankopplad med planerad renovering av befintliga 
flerbostadshus i området Kullborg och förvaring av byggmaterial under 
renoveringstiden. Åtgärden betraktas vara lovpliktig utifrån 6 kap. 1 §, pkt 2, plan- 
och byggförordningen (2011:338). 
 
För fastigheterna ENEN 1 och ENEN 3 gäller stadsplan för Kullborgsområdet i 
Söderköping (akt nr 0582K-1288) från 1964. På aktuell plats anger planen prickmark 
- mark som inte får bebyggas. 
 
Ärendet har remitterats till fastighetsägaren, Ramunderstaden och miljökontoret som 
i sina remissvar meddelat att de inte har någon erinran mot att tidsbegränsat bygglov 
beviljas.  
 
I 9 kap. 33 § plan- och bygglagen anges de förutsättningar som gäller för att 
tidsbegränsat bygglov ska beviljas. Det krävs att den sökta åtgärden är avsedd att pågå 
under en begränsad tid, att åtgärden är av tillfällig karaktär samt att det ska vara 
rimligt och realistiskt att avveckla åtgärden och återställa platsen efter giltighetstiden. 
Det inlämnade förslaget bedöms uppfylla dessa förutsättningar.  
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Beredning av ärendet 
Ärendet har granskats och handlagts av kommunens byggnadsinspektör. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd bedöms inte medföra några negativa ekonomiska konsekvenser för 
Söderköpings kommun. 
 
Villkor och giltighetstid  
Det tidsbegränsade lovet gäller till och med 2025-04-01. Upplaget ska vara borttaget 
och området ska vara återställt senast på förfallodagen. 
 
Eventuell begäran om förlängning av giltighetstiden ska lämnas in till 
samhällsbyggnadsnämnden senast 2 månader innan lovet förfaller. Om så inte sker 
kommer prövning beträffande påförande av särskild avgift och vitesföreläggande om 
rivning eller återställande att ske enligt 11 kap. plan- och bygglagen. 
 
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. 
 
Slutbesked och övrig information 
När materialupplagsetableringen 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. 
 
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 2021-09-24 och beslut ska fattas senast 2021-12-03 vilket 
innebär att lagstadgad tidsfrist för handläggning har följts. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-10-29, dnr SBF 2021-1913 
Följande handlingar ligger till grund för beslut:  Ankomstdatum 
Ansökan om bygglov           2021-09-24 
Situationsplan           2021-09-24 
 
Upplysningar 
 
Avgift 
Avgiften för ert ärende, lov- respektive startavgift, kommer att debiteras via faktura 
som skickas ut separat. Taxa fastställd av kommunfullmäktige och kommunens 
normala rutiner tillämpas vid bevakning av denna fordran. För lov som inte utnyttjas 
inom två år från att lovet har vunnit laga kraft, kan återbetalning av avgift för ej 
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utfärdat startbesked samt planavgift ske efter ansökan till 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Ansökan om återbetalning ska ha inkommit senast 
sex månader efter att lov har förfallit. 
 
Kungörelse 
Beslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar (www.poit.se) för att beslutet ska 
kunna vinna laga kraft.  
 
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. 
 
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 till 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 
4000 kronor (faktura skickas separat) 
 
____ 
 
Expediering 
Kopia av beslut inklusive bilagor  - till sökande (dk) och fastighetsägare 
Information om att bygglov beviljats - till rågrannar 
Kungörelse i Post och Inrikes Tidningar 
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SBNU § 87 Dnr SBN 2021-00131   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  
    komplementbyggnad. 
 
2. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att inte ta ut någon avgift 
    för strandskyddsdispensansökan. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller  
    för dispensen: 
 
    -  Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 2, separat handling. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens avseende uppförande av en komplementbyggnad 
(garage) med 50 m2 byggnadsarea, kom in 2021-04-08. 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 samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
strandskyddsdispens kan beviljas. Ärendet är återremitterat från Länsstyrelsen för 
vidare handläggning.  
 
Sökanden har reviderat placeringen av tilltänkt komplementbyggnad där man har 
flyttat den ytterligare 6 meter från tomtgränsen och närmare befintlig gäststuga  
för att undvika fällning av stor mängd av träd.  
 
Byggnaden avses placeras ca 27 meter från huvudbyggnaden och ca 55 meter från 
strandlinjen (se karta bilaga 2). Fastigheten  är bebyggd idag med en 
huvudbyggnad och 3 stycken komplementbyggnader.  
 
Aktuell fastighet omfattas inte av naturvårdsprogrammet för Söderköpings kommun 
daterad 2008, ingen skyddad natur finns på den aktuella platsen.  
 
Efter fler besök på platsen har samhällsbyggnadsnämnden gjort bedömningen att 
fastigheten  har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 
betydelse för strandskyddets syften.  
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Sökande har påpekat i sitt yttrande att föreslagen plats används idag som parkering 
för båttrailer, bil samt husbil. Vidare skriver sökande att platsen är lämplig med 
hänsyn till fastighetens utformning samt vattenledningen som går genom fastigheten.  
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av bygglovshandläggare i samråd med kommunekolog samt 
miljöchef. Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden. 
Platsbesök har utförts 2021-06-07 och 2021-10-26. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd innebär inte några negativa 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 fastigheten redan har bebyggts med fler 
byggnader och anses som etablerad tomtplats. 
 
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 bebyggts med 
flera byggnader har gjorts bedömningen att planerad åtgärd inte kommer att minska 
tillgängligheten för friluftslivet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-10-27, dnr SBF 2021-830 
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 platsbesöken 
 
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.  
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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 till 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. 
 
____ 
 
Expediering 
Sökande (delgivningskvitto) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 88 Dnr SBN 2021-00132   4.4.5 

Ansökan om strandskyddsdispens - Herrborum 3:3 

Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskotts beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beviljar strandskyddsdispens enligt  
    7 kap 18 b § Miljöbalken om strandskydd för uppförande av ett nytt enbostadshus.  
 
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 8 750 kr. 
 
3. Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott beslutar att följande villkor gäller 
    för dispensen: 
 
    -  Tomtplatsavgränsning enligt karta i bilaga 2, separat handling. 
 
    -  Skötselplanen för Herrborums naturreservat ska följas. 
 

Ärendebeskrivning 
Ansökan om strandskyddsdispens avseende uppförande av enbostadshus kom in  
2021-04-26. 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 samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att 
strandskyddsdispens kan beviljas. 
 
Ansökan om strandskyddsdispens på fastighet HERRBORUM 3:3 gäller rivning av 
befintlig huvudbyggnad som är förfallen samt uppförande av ett nytt enbostadshus 
om ca 140 m2 byggnadsarea, se situationsplan med beskrivning från sökande 
i bilaga 1, separat handling. 
Sökanden planerar att uppföra det nya bostadshuset delvis på samma plats och 
anslutning till den befintliga huvudbyggnaden står idag. 
 
Aktuell fastighet ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv, 3 kap MB samt 
rörligt friluftsliv och obruten kust, 4 kap MB. I stort sett hela fastigheten 
HERRBORUM 3:3 är en del av Herrborums naturreservat och Natura 2000-område 
utom just den del av fastigheten som ansökan om dispens gäller, se bilaga 1, separat 
handling. 
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Området runt den aktuella platsen har därmed mycket värdefulla marker med en 
mångfald av naturtyper där grova träd av ek och tall utgör de viktigaste inslagen. Det 
finns även mycket fin hagmarksflora. Markerna bär spår av den varsamma 
skogsskötsel och det är delvis unika värden som bevaras i naturreservatet. Därför har 
Länsstyrelsen enligt beslut om bildande av naturreservat och Natura 2000-område 
från 2000-10-27 begränsat användning av fastigheten utom just den del som är 
föremål för dispensansökan.  
 
På den aktuella planerade tomten bedöms dock naturvärdena inte motsvara dem i 
reservatet. Platsen präglas av sly och rester från anlagd trädgård, t.ex. björnbärssly, 
hallonbuskar och enstaka fruktträd. Platsen är uppenbarligen präglad av mänsklig 
aktivitet till skillnad mot omgivande områden i naturreservatet.   
 
Enligt inlämnade underlag av sökande har dessa redovisat att planerade åtgärder avses 
uppföras utanför det skyddade området, se bilaga 1, separat handling. 
 
Beredning av ärendet 
Ärendet har handlagts av bygglovshandläggare i samråd med kommunekolog samt 
miljöchef. Platsbesök har utförts 2021-10-26. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Sökt åtgärd innebär inga negativa 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 nya bostadshuset kommer att uppföras på 
en ianspråktagen plats.  
 
Skäl till beslut 
Miljökontoret bedömer att åtgärden kan genomföras utan påverkan på 
strandskyddets syften eftersom området anses vara ianspråktaget varför särskilt skäl 
enligt 7 kap 18 c § l pkt MB föreligger. Sökande är medveten om naturvärden och 
områdesskydd i området därför har det här planerats med hänsyn till att inte påverka 
naturmiljön.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande inklusive bilagor, daterat 2021-10-26, dnr SBF 2021-945 
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 
 
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 till samhällsbyggnadsnämnden inom tre veckor från 
den dag då ni fick del av beslutet. 
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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) 
Länsstyrelsen 
Handläggare 
Akten 
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SBNU § 89 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 - 2021-09-17 - 2021-10-28 
Bostadsanpassningsbidragshandläggare 
Delegationsbeslut färdtjänst och parkeringstillstånd - 2021-09-23 - 2021-10-28 
Administratör samhällsbetalda resor 
Delegationsbeslut bygg/miljö/trafik/stab - 2021-09-20 - 2021-11-01 
Handläggare och inspektörer 

Underlag för beslut 
Delegationsbeslut 
 
____ 
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SBNU § 90 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 2021-10-19 – 526-18478-2021 –  
Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten  

 Söderköpings kommun, SBNU beslut 2021-09-29 § 81. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-10-26 – 526 – 18476-2021 –  
Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten 

 Söderköpings kommun, SBNU beslut 2021-09-29 § 79. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-10-26- 526 – 18479-2021 –  
Godkännande av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten 

 Söderköpings kommun, SBNU beslut 2021-09-29 § 77. 
 
Länsstyrelsen Östergötland – beslut 2021-11-02 – 526-18480-2021 –  
Överprövning av kommunalt beslut om strandskyddsdispens på fastigheten 

 Söderköpings kommun, SBNU beslut 2021-09-29 § 80. 
 
Växjö Tingsrätt Mark- och miljödomstolen – DOM – 2021-10-06 –  
Mål nr M 2581-21 – Överklagat beslut: Länsstyrelsens i Östergötlands läns beslut 
2021-04-27 i ärende nr 526-540-2019.  
Saken: Strandskyddsdispens för uppförande av förrådsbyggnad inom fastigheten 

   
Domslut: Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 
____ 
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SBNU § 91 Dnr SBN 2021-00007   1.2.7 

Information vid samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutskott 
 
Inget att notera. 
 
____ 
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