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§ 73 MBN 2017.0828.226

Ansökan om strandskyddsdispens för flyttande och
anläggande av väg, Solmyra 5:2

En ansökan om strandskvddsdispens för flyttande och anläggande av väg har inkommit.
En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Angelique Nyström (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggning eller beslut 1
detta ärende.

Rolf Andersson (C) går in som tjänstgörande ersättare för den här paragrafen.

Pernilla Danielsson (M) yrkar att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelsema enligt
förvaltningens förslag, men med ett tillägg till förutsättningarna för dispens. Där
skrivningen Trots detta/år i’ägtriunma installeras flir passage över (liket läggs till i sista
meningen.

Christine Bagger (V) yrkar bifall till Pernilla Danielssons (M) förslag.

Miljö och byggnadsnämnden beslutar

hevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § miljöbalken (1998:808)
med stöd av 7 kap 18 b och 18 c § Miljöhalken för att anlägga en väg på fastigheten
Solmyra 5:2. Särskilda skäl föreligger för att ge dispens då området går igenom en väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området
närmast strandlinjen

Dispensen gäller under förutsättning att nedanstående villkor följs:
Diket på gränsen mot Solmyra 2:58 får inte fyllas igen eller användas som mellanlagring
av grävmassor eller material som ska användas till vägen. Trots detta får vägtrumma
installeras för passage över diket.

Diket och slänten mot väg 659 får inte användas som mellanlagring av vägmaterial eller
grävmassor.

Avgift
Avgiften för ansökan är 1600 kronor enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
Avgiften faktureras separat.

Upplysningar
Beslutet om dispens upphör att gälla om åtgärden som dispensen avser inte har påbörjats
inom två år eller avslutats inom 5 år från den dag beslutet vunnit laga kraft.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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Länsstyrelsen ska pröva beslutet om dispens och inom tre veckor från den dag beslutet
kommit till Länsstyrelsen ta ställning till om en omprövning ska ske eller inte. Sökanden
bör avvakta utgången av denna tid innan åtgärden påbörjas.

paragrafen justeras omedelbart

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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