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Till
Stadsbyggnadsnämnden

SÖDEREKA 2:1
Strandskyddsdispens för nybyggnad av ett
enbostadshus
Förslag till beslut
1. Dispens meddelas inte för åtgärden med stöd av 7 kap 15 § miljöbalken.
2. Avgift tas ut med 4 200 kronor enligt taxa för stadsbyggnadsnämndens verksamhet
antagen av kommunfullmäktige den 26 maj 2011 § 92.

Motiv till beslut
Inom området råder strandskydd enligt 7 kap 13 och 14 § miljöbalken. Dispens kan
meddelas endast med stöd av 7 kap 18 b och c § miljöbalken.
Särskilt skäl enligt miljöbalken 7 kap 18 b och c § finns inte.
Inget av nedanstående skäl uppfylls.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får
man beakta endast om det område som dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Särskilt skäl enligt ovanstående bedöms inte finnas varför dispens inte kan meddelas.
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Ärendebeskrivning
Åtgärden innebär uppförande av ett enbostadshus intill Nabbens bostadsområde i
anslutning till en vändplan för motortrafik.
Sökanden är ägare till lantbruksfastigheten Södereka 2:1 Han har nu blivit
ålderstigen att det är nödvändigt att överlåta lantbruket men inte eventverksamheten
som han har ambitionen och styrkan att fortsätta med.
Sökanden har under ett stort antal år bedrivit eventverksamhet genom företaget
Gänglans Gård AB. Företaget riktar sin verksamhet för företagen i Eskilstuna med
omnejd. Både som säljstöd men även personalaktiviteter med outdoorkaraktär där
fiske utgör en stor del av aktiviteterna. Verksamheten kan man se på hemsidan som
heter www.ganglan.
Sökanden önskar även fortsätta sitt förordnande som fisketillsynsman, utfärdat av
länsstyrelsen i Nyköping. Uppdraget kräver närhet till Hjälmaren. Han arrenderar ca
350 hektar vatten i Hjälmaren avseende fiske. I företaget ingår pontonbåtar för
spännande fisketurer men företaget hyr även ut mindre båtar. Han anser sig ha stort
behov av tillsyn, då båtstölderna är omfattande i Hjälmaren och inte är prioriterade
av polisen. Därför vill han bo nära båtplatsen för att ha tillsyn både dag och natt.
Sökanden anser att särskilt skäl finns till dispens med stöd av 7 kap 18 d och e § då
bostadshuset och dess verksamhet är positiv och lämplig för bibehållen och fortsatt
utveckling av landsbygden.
Sökanden meddelar att eftersom föreslagen placeringen av bostadshuset är sådan att
allmänheten med stöd av allemansrätten inte hindras tillträde till stranden bör dispens
medges. Del av ytan har redan tagits i anspråk för diverse upplag och angöring av
båtar till bryggor.

Upplysningar
Räkning med inbetalningskort på avgiften skickas ut separat.
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet sänds in till
stadsbyggnadsnämnden, se bilaga.
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