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Råbockekullen 1:2, Ormås 1:4, Torska 3:2,
strandskyddsdispens för nedgrävning av kabel (2018-0240)
Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nedgrävning av kabel från befintlig nätstation/transformatorstation till ett nytt enbostadshus på fastigheten Torska 3:2. Kabeln är tänkt att
förläggas till största delen inom befintlig röjd ledningsgata för luftledning. Ansökan om
strandskyddsdispens avser också avverkning av ett tiotal granar i 10-20 års ålder och
enstaka björk och gran av ca 40-50 års ålder, samt sprängning av berg i dagen längs ca 40
meter av sträckningen (enligt till ansökan hörande informationskarta) för framkomlighet.
Avstånd från strandlinjen till den sträckning där kabeln är tänkt att grävas ner är ca 200 m.
Som skäl för dispensen har sökanden angett att anläggningen för sin funktion måste ligga
inom strandskyddsområdet (vid vattnet) och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Sökandens motivering till hur grunden för dispensen uppfylls:
”Området för kabeln behöver tas i anspråk då kundens anslutningspunkt ligger inne i
strandskyddat område där strandskydd(-sdispens) redan är beviljat, se Dnr 2017.155 (…)
Eftersom kundens anslutningspunkt ligger så pass långt ifrån Vattenfalls närmsta
anslutningspunkt så måste en ny kabel förläggas från nätstationen fram till kund för att
erhålla de elektriska värdena enligt standard. Kortast möjliga sträckan motiveras i detta fallet
då största delen av sträckan är en befintlig ledningsgata där miljöpåverkan är momentan då
det endast är miljöpåvekan undersjälva förläggningen, efteråt kan marken växa igen.
De alternativa vägarna utanför strandskyddat område är ej motiverad då påverkan för de
boende blir större, kostnaden för Vattenfall blir högre då det är en längre väg och kan
innehålla mer miljöpåverkan i form av avverkning samt grävning invid stenmur och även mer
förbrukat material.”
Strandskyddsdispens för enbostadshus på fastigheten Torska 3:2 (tidigare Torska 3:1)
beviljades av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-08-21 (beslut SBN § 109 Dnr 2017.155
SBN). Bakgrunden till att strandskyddsdispens för ny byggnad beviljades var att när positivt
förhandsbesked för nybyggnad på platsen meddelades, i december 2016, fanns inte den
ändrade strandskyddszonen från Länsstyrelsen med i det kartunderlag som låg till grund för
förhandsbeskedet. Länsstyrelsen godkände denna strandskyddsdispens 2017-10-06 i beslut
med diarie-nr 526-28744-2017. (Se handlingar som tillhör beslutet.)
Samhällsbyggnadskontorets bedömning
Miljöbalken (MB) 7 kap 15 § 3 anger att inom ett strandskyddsområde får inte
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller
anordningar som avses i punkt 1 och 2 i samma paragraf. Enligt MB 7 kap 18 b § får
kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl
och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § 1 och 2.

Enligt MB 7 kap 18 c § 3 får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som dispensen
avser behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet, och inte kan
tillgodoses utanför området.
Enligt MB 7 kap 18 c § 6 får man som särskilt skäl vid prövningen av en fråga om
upphävande av eller dispens från strandskyddet beakta om det område som dispensen
avser behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att dispensskäl enligt punkt 3 föreligger, då
anläggningen (kabeln) behöver förläggas inom strandskyddsområdet för att kunna ansluta
enbostadshuset på fastigheten Torska 3:2 (tidigare Torska 3:1) till befintligt elnät i området,
till en rimlig kostnad och med elektriska värden enligt standard.
Samhällsbyggnadskontoret bedömer att även dispensskäl enligt punkt 6 föreligger, då
förhandsbesked för nybyggnad beviljades mot bakgrund av fel kartunderlag, och att man då
av samma skäl inte beaktade strandskyddsfrågan när det gällde framdragning av elkabel till
det nya enbostadshuset.
Samhällsbyggnadskontorets representant har gjort platsbesök tillsammans med kommunekologen, som gjorde bedömningen att det inte finns några unika naturvärden inom det
berörda området, vilket till största delen består av en slybevuxen ledningsgata samt
planterad granskog med ca 10-20 år gamla granar. Det område som berörs bedöms inte
innehålla några särskilt skyddsvärda naturtyper eller arter.
Samhällsbyggnadskontoret gör bedömningen att de ansökta åtgärderna inte innebär att växtoch djurlivet påverkas på ett oacceptabelt sätt och att allmänhetens tillgång till strandområdet
inte påverkas av de åtgärder som ansökan gäller.
Beredning
Samhällsbyggnadskontorets yttrande: Samhällsbyggnadskontoret tillstyrker ansökan.
Arbetsutskottets beredning inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om strandskyddsdispens för nedgrävning av
kabel från befintlig nätstation/transformatorstation, avverkning av ett tiotal granar i 10-20 års
ålder och enstaka björk och gran av ca 40-50 års ålder, samt sprängning av berg i dagen
längs ca 40 meter av sträckningen (enligt till ansökan hörande informationskarta).
Upplysningar
Beslut om strandskyddsdispens upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.
Beslut om strandskyddsdispens medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet innan
startbesked för bygglovsbefriad åtgärd har meddelats.
Sökanden erinras om att Länsstyrelsen kan överpröva beslut om strandskyddsdispens inom
tre veckor från delgivning.
Avgift för strandskyddsdispens tas ut med 10 465 kronor. Faktura sänds separat.
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