Stadsbyggnadsnämnden
Stadsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsavdelningen
Marcus Öberg
016-710 24 57

Datum

Diarienummer

2016-12-22
YTTRANDE

BYGG-SBN.2016.1535

1 (3)

Till
Stadsbyggnadsnämnden

NÄSHULTA-ÅSTORP 2:1
Strandskyddsdispens för uppförande av
transformatorstation T943
Förslag till beslut
1. Dispens meddelas för åtgärden med stöd av 7 kap 18 b § miljöbalken. Följande
villkor gäller för dispensen:
- Mark som får tas i anspråk för det avsedda ändamålet är markerad på karta daterad
den 10 november 2016.
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 § miljöbalken.
Åtgärden överensstämmer med översiktsplanens syfte för markanvändning inom
Eskilstuna kommun.
Åtgärden befinner sig inom det regionala naturvårdsintresset men anses inte skada
det regionala samt riksintresse för naturvård.
Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får
man beakta endast om det område som dispensen avser:
Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området. 7 kap 18c §.
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Ärendebeskrivning
Åtgärden innebär uppförande av en transformatorstation med en byggnadsarea om
3,6 m2. Den befintliga transformatorstationen som är placerad i en stolpe ska bytas ut
mot en ny markstation av plåt med uppsamlingskärl för eventuellt oljeläckage.
Transformatorns syfte är att förse en pumpanläggning med el för att kunna
transportera bort vatten från området.
Området är gräsmark med igenväxningsvegetation i form av björkar. Området
bedöms inte hysa några högre naturvärden.
Åtgärden bedöms inte ge några konsekvenser för växt- och djurlivet.
Sökt läge ligger inom område som omfattas av strandskydd enligt 7 kapitlet 13 och
14 §§ miljöbalken. Strandskyddet gäller 100 meter från strandkanten både på land
och i vattenområdet. För att få dispens från strandskyddet krävs att det finns ett
särskilt skäl enligt 7 kap. 18c § miljöbalken samt att åtgärden inte strider mot syftet
med strandskyddet. På platsen där den nya transformatorstationen ska uppföras finns
en gammal transformatorstation. Denna ska tas bort och ersättas av den nya. Den nya
transformatorn kommer att placerares några meter ifrån den gamla transformatorn.
Sökt läge befinner sig inom det regionala naturvårdsintresset, Kalvsjön-landskapet
kring Åstorp, och riksintresset för naturvård, Åstorp-Magda. Den nya
transformatorstationen bedöms inte skada det regionala och riksintresset påtagligt.
Uppförande av den nya transformatorstationen bedöms inte strida mot strandskyddets
syfte. Särskilt skäl föreligger då platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Till alla beslut om strandskyddsdispens ska en tomtplatsavgränsning göras. En
transformatorstation genererar ingen tomtplats men den yta som transformatorn
upptar kan anses utgöra tomtplats.

Upplysningar
Länsstyrelsen har rätt att överpröva beslutet inom tre veckor från det de har tagit del
av beslutet. Sökanden uppmanas att avvakta tiden för överprövningen innan åtgärden
påbörjas.
Dispensen upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom
fem år från dagen för beslutet.
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Räkning med inbetalningskort på avgiften skickas ut separat.
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet sänds in till
stadsbyggnadsnämnden, se bilaga.
STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Marcus Öberg
Bygglovsingenjör

Delges:
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping
Kopia till:
Tekniska Verken Katrineholm Nät AB , Box 1500 , 581 15 LINKÖPING (Sökanden)
NN
Lantmäteriet

