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§ 44 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för fiberutbyggnad - Avser 
förläggning utav fiberkablar till kunder, Oderljung/Bälinge mfl.  
2021/41 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om strandskyddsdispens för grävning gällande förläggning av kanalisation för 
fiber. Påverkan av strandskyddet bedöms som ringa, remissinstans Söderåsens 
Miljöförbund har inte haft några erinringar. Ärendet bedöms brådskande och kan därav 
inte vänta till nästa Byggnadsnämndsmöte i september. Med stöd av 6 kap 37-39 §§ 
kommunallagen respektive 7 kap. 5 § Kommunallagen (2017:725) (KL) samt 12 kap 6 
§ Plan- och bygglagen (PBL) kan beredningsutskottet besluta om strandskyddsdispens i 
ärenden där nämndens beslut inte kan avvaktas. Beredningsutskottet föreslås besluta om 
strandskyddsdispens.  
 
Byggnadsnämndens beredningsutskott beslutar, 
 
 
att   strandskyddsdispens medges med stöd av enl. 7 kap 18 c-d § punkt 3, 4, och 5 i 
miljöbalken för förläggning av kanalisation för fiber i enlighet med 
situationsplaner/kartor. 
 
att  kostnaden för strandskyddsdispens bestäms enligt fastställd taxa till 7 616 kr. 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör/bygglovshandläggare 
Sökande
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§ 45 
 
Ansökan strandskyddsdispens för fiberutbyggnad - Avser 
anläggning, förläggning av kanalisation för fiber. Avser 
Oderljunga/Bälinge mfl.  
2021/40 
 
Sammanfattning 
Ansökan om strandskyddsdispens för grävning gällande förläggning av kanalisation för fiber. 
Påverkan av strandskyddet bedöms som ringa, remissinstans Söderåsens Miljöförbund har 
inte haft några erinringar. Ärendet bedöms brådskande och kan därav inte vänta till nästa 
Byggnadsnämndsmöte i september. Med stöd av 6 kap 37-39 §§ kommunallagen respektive 7 
kap. 5 § Kommunallagen (2017:725) (KL) samt 12 kap 6 § Plan- och bygglagen (PBL) kan 
beredningsutskottet besluta om strandskyddsdispens i ärenden där nämndens beslut inte kan 
avvaktas. Beredningsutskottet föreslås besluta om strandskyddsdispens. 
 
 
 
Byggnadsnämndens beredningsutskott beslutar, 
 
att   strandskyddsdispens medges med stöd av enl. 7 kap 18 c-d § punkt 3, 4, och 5 i 
miljöbalken för förläggning av kanalisation för fiber i enlighet med situationsplan/karta. 
 
att  kostnaden för strandskyddsdispens bestäms enligt fastställd taxa till 7 616 kr.    
 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsinspektör 
Sökande
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