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& 15 Föredragningslista

Utsänd föredragningslista med bilagori kallelse.

Extra ärende angående information om Ramfall 1:11

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Att anta föredragningslista medtillägg av ett extra ärende under $ 24 Preem

drivmedelsanläggning
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$ 16 Val av justerare

Föreslagen justerare för protokollet är Simon Spaak

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Att välja Simon Spaak till justerare samt fastställa dag och tid för justering till 2023-03-14, klockan

08.00 på samhällsbyggnadskontoret
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§ 17 Avslutad förrättning, Lantmäteriet

Dnr YDB-2023-26 E21463

RAMFALLG:A 2, G:A 3

Arendebeskrivning
Ramfall Ga:2 har ändamål för vattentäkt med ledningar samt Ramfall Ga:3 har ändamål för

avloppsledningar. Ramfall samfällighetsförening har begärt indelning i sektioner tas bort

och att alla fastigheter får andelstal 1 för utförande och drift i respektive

gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet har tagit beslut om att samtliga deltagande

fastigheter har andelstal i hela Ramfall ga:2 med andelstal 1 i utförande och drift.

Sista dag för överklagande är den 14 mars 2023

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Nämndenharinget att erinra och lägger informationentill protokollet

awfj .
. NN a
xXOe’
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§ 18 Samradsyttrande

Avstyckning- paverkan pa strandskyddet

OLSTORP1:42 Dnr YDB-2022-109

Fastighet och agare

Fastighet: Olstorp 1:42

Ägare: Privata fastighetsägare

Ärendebeskrivning
Fastighetsägarna önskar bilda en ny fastighet. Lantmäteriet önskar ett utlåtande hur kommunen

bedömer åtgärdens påverkan på strandskyddet och dess syften. Berörd fastighet omfattas inte av

någon detaljplan eller områdesreglering och översiktsplanen har inga motstridiga intressen.

Området gränsar direkt till Olstorpsbäckens naturreservat.

Det aktuella området gränsar i väster mot Olstorpsbäcken och i söder mot sjön Östra Lägern. Båda

bäcken och sjön omfattas av strandskydd, zonbredd om 100 meter, och berört område omfattas

således av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 & miljöbalken.

Enligt fornsök finns det en icke utredd boplats (L2010:5413) med den antikvariska bedömningen

fornlämning

En samlad bedömning utifrån 7 kap. 13-18 $$ miljöbalken är att berörd fastighet omfattas inte av

någon detaljplan eller områdesreglering och översiktsplanen har motstridiga intressen. Området

gränsar direkt till Olstorpsbäckens naturreservat. Det aktuella området gränsar i väster mot

Olstorpsbäckens och i söder mot sjön Östra Lägern. Bäcken och sjön omfattas av strandskydd,

zonbredd på 100 meter, och berört område omfattas således av strandskyddsbestämmelse i 7 kap.

15 & miljöbalken.

Olstorpsbäckens naturreservat

Olstorpsbäckenligger inom Motala Ströms avrinningsområde och avvattnar Västra Lägerntill

Östra Lägern. Längre neri systemet vidtar Bulsjöån som mynnar i sjön Sommen. Vattenkvalitén är

genomgående mycket god. Området är utpekat som skyddsvärt i Ydre kommuns

naturvårdsprogram.

Platsbesök utfördes, delar av området är ianspråktaget i enlighet med 18 c & 1 Miljöbalken.

Yi LBs
«er ~ ot
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Simon Spaak (M) samt Jonas Clevesson (C) begär återremittering

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljébalken

Myndighetsnamndfor byggnation och miljö beslutar:

Nämndenvill utreda fastighets- och tomtplatsavgransningeni arendet.

Det området som påverkas anser nämndeni enlighet med 18 c $ 1 Miljöbalken, vara ianspraktaget

på ett sådant sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

Nämnden anser dock att området som pekats ut som fornlämning måste utredas närmare och

fastställas innan några faktiska åtgärder genomförs på platsen.

Nämnden beslutar att återremittera $ 18 Samrådsyttrande för komplettering

Justerandes sign

—

Utdragsbestyrkande
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§ 19 Strandskyddsdispens, komplementbyggnad

STEBBARP1:15

Dnr YDB-2022-187

Arendebeskrivning

Fastighetsägaren har ansökt om dispens från strandskydd (7 kap. 13 och 14 $$ miljöbalken SFS

1998:808) för uppförande av en komplementbyggnad inom fastigheten Stebbarp 1:15 i Ydre

kommun. Komplementbyggnaden får en byggnadsarea om 30 kvm. Befintlig byggnad rivs se

bildbilaga 2 och en ny byggnad lokaliseras enligt kartbilaga 1.

Berörd fastighet omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering, och översiktsplanen

utvisar inga motstridiga intressen. Området är utpekat i Översiktsplanen 2013 som ett LIS-område

(Mellstorp (Sommen/Torpa sn.) Dock är det aktuella området beläget inom sjön Sommens

strandskyddsområde, zonbredd 150 meter och omfattas således av strandskyddsbestämmelsernai

7 kap. 15 & miljöbalken.

Särskilda skäl

Som särskilda skäl anger sökanden:

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för

strandskyddets syften, anges i 7 kap. 18 c 8 miljöbalken.

Tidigare beslut

Det finns inga tidigare beslut om strandskyddsdispens på aktuell fastighet.

Tomtplatsavgränsning

Hela fastighetens landareal bedöms redan vara ianspråktagen som tomt, varför

tomtplatsavgränsningen bestäms till just fastighetens landareal enligt kartbilaga 1.

Fri passage

Tomtplatsen sträcker sig redan nedtill strandlinjen varför fri passage, enligt 7 kap. 18 f $

miljöbalken SFS 1998:808, inte kan tillgodoses.

Motivering

Som särskilt skäl för strandskyddsdispens får enligt 7 kap. 18 c $ pkt 1 miljöbalken SFS 1998:808

beaktas om den plats dispensen avser redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar

betydelse för strandskyddets syften. Uppförande av en ny byggnadi detta fall sker inom tydligt

etablerad tomtplats och detfinns därför ett särskilt skäl för strandskyddsdispens. Eftersom

åtgärden gör gällande en rivning av befintlig bebyggelse och uppförande av en ny byggnad

bedöms dispensen också förenlig med strandskyddets syften.

Enligt Myndighetsnämndenför byggnation och miljös bedömning innebär den föreslagna

åtgärden, uppförande av en komplementbyggnad, ingen påverkan på strandskyddet då området

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften.

~ Me
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Förslagtill beslut

Myndighetsnämnden för byggnation och miljö beviljar strandskyddsdispensen enligt 7 kap. 18 b 8

miljöbalken SFS 1998:808, uppförande av komplementbyggnad om 30 kvm på fastigheten

Stebbarp 1:15 vid sjön Sommen.

1. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till åtgärdens anspåk i kvm på mark enligt

kartbilaga 1

Avgift tas ut med 8 208 kr.

Villkor för beslut

Befintlig marknivå skall bibehållas.

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Myndighetsnämnden för byggnation och miljö beviljar strandskyddsdispensen enligt 7 kap. 18 b §

miljöbalken SFS 1998:808, uppforande av komplementbyggnad om 30 kvm på fastigheten

Stebbarp 1:15 vid sjön Sommen.

2. Den yta som får tas i anspråk är begränsad till åtgärdens anspåk i kvm på mark enligt

kartbilaga 1

Avgift tas ut med 8 208 kr.

Villkor för beslut

Befintlig marknivå skall bibehållas.

C aLy
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Upplysning

Att enligt 7 kap 18 h & miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna inte har

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Då krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder.

Att Länsstyrelsen inom tre veckor från att Länsstyrelsen mottagit beslutet kan överpröva beslutet.

Igångsättande av byggnadsföretaget innan dispensbeslut vunnit laga kraft sker därför på egen risk

även om dispens och bygglov meddelas.

Avgift debiteras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Hur man överklagar myndighetsnämndens beslut enligt miljöbalken, se bifogad underrättelse.

Beslutsunderlag

Ansökan

Kartbilaga 1

Bildbilaga 2

Tjänsteskrivelse

Beslutet ska delges

Sökande

Länsstyrelsen Östergötland
Byggnadsinspektör

“y gsUV 7
ux. , SS
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§ 20 Strandskyddsdispens — uppférande avbatterilager

BULSJO 3:81
Dnr YDB-2023-7

Arendebeskrivning

Vinnergi AB har ansökt om dispens från strandskydd (7 kap. 13 och 14 88 miljöbalken SFS

1998:808) för etablering av en batterilager på mark inom fastigheten Bulsjö 3:81 i Ydre kommun.

Batterilagret kommer ytmässigt ta i anspråk ca 3 800 kvm enligt er ansökan, efter kontrollmätning

uppgår ytan till ca 3 000 kvm.

Berörd fastighet omfattas inte av någon detaljplan eller områdesreglering och översiktsplanen har

inga motstridiga intressen. Området omfattas av naturvårdsbestämmelser; grundvattenskydd (05-

IM3-65/4713), beslut 1965-10-13 - Vattenskyddsområde. Det aktuella området är beläget vid

Bulsjöån inom strandskyddsområde, zonbredd om 100 meter och berört område omfattas således

av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 & miljöbalken. Inga bekräftade arkeologiska fynd finns

inom det berörda området.

Platsbesök utfördes se bildbilaga 2. Området för den önskade placeringen är lokaliserat söder om

Österbymo där batterilagrets placering på platsen är beläget norr om befintligt ställverk, öster om

Svinhultsvägen och norrut avskilt av en yngre tallskog.

Delar av det aktuella området har idag delvis en grusad vändplan och en uppkörd skogsväg nyttjat

för nedtagning av skog.

Särskilda skäl

Som särskilda skäl anger sökanden enligt 7 kap c 18 & miljöbalken:

1. Redan hartagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets

syften, 18c § 1.

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt fran

området närmaststrandlinjen, 18 c $ 2.

3. Behövertas i anspråkför att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan

tillgodoses utanför området, 18 c § 5.

Tidigare beslut

Det finns inga tidigare beslut om strandskyddsdispens inom berört område på fastigheten Bulsjö

3:81 (total fastighetsareal 2 324 000 m?).

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om föreläggande enligt miljöbalken för uppförande av ett

batterilager på fastigheten Bulsjö 3:81, Ydre kommunse bilaga 3 - Beslut om bifall med

villkor(22317264).
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Tomtplatsavgransning

Tomtplatsavgränsningen omfattning begränsas till områdes yttre avgränsning, enligt kartbilaga 1,

illustreras med grönlinje.

Förslag till beslut

Myndighetsnämnden för byggnation och miljö beviljar strandskyddsdispensen enligt 7 kap. 18 b §

miljöbalken SFS 1998:808, uppförande av batterilager om ca 3 000 kvm på mark, berörd fastighet

Bulsjö 3:81, vid Bulsjöån.

1. Den yta som får tas i anspråk är markerd på kartbilaga 1.

Avgift tas ut om 10 260 kr.

Vilkor för beslut

Se bilaga 3, Länsstyrelsen Östergötlands beslut - Föreläggande enligt miljöbalken för uppförande

av ett batterilager på fastigheten Bulsjö 3:81, Ydre kommun

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Myndighetsnämndenför byggnation och miljö beviljar strandskyddsdispensen enligt 7 kap. 18 b §

miljöbalken SFS 1998:808, uppförande av batterilager om ca 3 000 kvm på mark, berörd fastighet

Bulsjö 3:81, vid Bulsjöån.

2. Den yta som får tas i anspråk är markerd på kartbilaga 1.

Avgift tas ut om 10 260 kr.

Vilkor för beslut

Se bilaga 3, Länsstyrelsen Östergötlands beslut - Föreläggande enligt miljöbalken för uppförande

av ett batterilager på fastigheten Bulsjö 3:81, Ydre kommun

“Ty
vs
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Motivering

Enligt Myndighetsnämndenför byggnation och miljös bedömning innebär den föreslagna

åtgärden, uppförande av ett batterilager, ingen påverkan på strandskyddet då området redan har

tagits i anspråk på ett sätt som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften. Närheten

till ett ställverk möjliggör att det allmännas behov utav en stabil energiförsörjning kan ”säkras” på

ett mer robust sätt och generera möjligheten till utbyggnad av förnybara energislag.

Svinhultsvägen är en barriär och avskiljer berört området från Bulsjöåns strandlinje. Kommunen

delar inte sökandes argument att området är ianspråktaget enligt 18 c & 1 miljöbalken.

Miljöbalken ska ta hänsyntill och tillämpas så att återanvändning och återvinning liksom annan

hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås 1 kap. och 2 kap.

Vid prövning av en strandskyddsdispens ska hänsyn tas till enskilda intressen enligt 7 kap. 25 §

miljöbalken SFS 1998:808. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som

grundas i skyddsbestämmelserna får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet

ska tillgodoses.

Myndighetsnämndenför byggnation och miljö bedömer, utifrån de lokala betingelserna, att

åtgärden på den aktuella platsen inte medför några större förändringar eller märkbart negativa

konsekvenservare sig för det allmänna friluftslivet eller för växt- och djurlivets livsvillkor och

därtill anses särskilda skäl föreligga enligt:

e Kap 7.18c8 2 miljöbalken.

e Kap 7.18 c8 5 miljöbalken.

Myndighetsnämndenför byggnation och miljö betonar vikten av att Länsstyrelsen Östergötlands

beslut enligt bilaga 3 efterlevs.

Vidare bedömer Myndighetsnämndenför byggnation och miljö att åtgärden är förenlig med

hushållningsbestämmelserna i 3 kap och 4 kap. miljöbalken och bedömsheller inte strida mot de

allmänna målen och hänsynsreglerna, varför en dispens kan beviljas.

Upplysning

Att enligt 7 kap. 18 h & miljöbalken upphör ett beslut om dispens att gälla, om åtgärderna inte har

påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.

Då krävs förnyad prövning med hänsyntill de omständigheter som då råder.

Att Länsstyrelsen inom tre veckor från att Länsstyrelsen mottagit beslutet kan överpröva beslutet.

Igångsättande av byggnadsföretaget innan dispensbeslut vunnit laga kraft sker därför på egen risk

även om dispens och bygglov meddelas.

Avgift debiteras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

Hur man överklagar myndighetsnämndens beslut enligt miljöbalken (1998:808), se bifogad

underrättelse.
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SCGi,

Sp
x 5

Justerandes sign Utdragsbestyrkande



Sammanträdesprotokoll

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö

 

Sammanträdesdatum

2023-03-06

Beslutsunderlag

Ansökan

Kartbilaga 1

Bildbilaga 2

Bilaga 3 - Beslut om bifall med villkor(22317264)

Tjansteskrivelse

Beslutet ska delges

Sökanden

Länsstyrelsen Östergötland

af

Ae
29

. LYL
Justerandessign Utdragsbestyrkande

Sida

14(22'



  
; YDRE Sammanträdesprotokoll

RN Myndighetsnämnd för byggnation och miljö

" KOMMUN
Sammanträdesdatum Sida

2023-03-06 15(22'

$& 21 Uppförande av enbostadshus samt komplementbyggnad

Ydre Rörsberga 1:1

Dnr YDB-2023-1

Ärendebeskrivning

Ansökan am hwaslaw

För områdetgäller endast översiktsplan antagen 2013-06-24.

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken
Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Att bevilja bygglov med stöd av plan- och bygglagen kap. 9:31 §

Att godkänna föreslagen kontrollansvarig.

Att kontrollplan skall upprättas.

Att fastställa de ritningar och övriga handlingar som legat till grund för lovet.

Upplysning

Att påbörja åtgärden inom 4 veckorefter att lovet kungjorts i Post- och

Inrikes Tidning enligt plan och bygglagen kap. 9:42 a & sker på egen risk.

Att bygglovet upphöratt gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år

och avslutats inom fem år från dagen för detta beslut.

att tekniskt samråd krävs innan STARTBESKED kan meddelas.

Att lovet inte innebär rätt att påbörja den sökta åtgärden innan

Myndighetsnämnden byggnation och miljö har gett STARTBESKED enligt

plan- o bygglagen kap. 10.

Avgift för bygglov debiteras enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

ap aoe
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& 22 Yttrande avseende anmälan om ej bygglovspliktig atgard

AGGARP1:6

Ärendebeskrivning
Byggavdelningen på Ydre kommunhar skickat en inkommen anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd

på fastighet Aggarp 1:6 på remiss till miljöavdelningen. Åtgärden som planeras är upprättandet av

ett nytt attefallshus.

Området omfattas i gällande detaljplan av villkor för startbesked, då det vid en tidigare utförd

översiktlig miljöteknisk markundersökning påträffats föroreningar på fastigheterna Aggarp 1:6 och

Aggarp 1:7. Föroreningar som har hittats är PAH:er, alifater och aromater.

Enligt gällande detaljplan får startbesked ej ges för byggnation eller markarbeten förrän markens

lämplighet för byggnation har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en

skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten (i enligheten med 14 kap. punkt 4 i

Plan- och bygglag (2010:900)).

2023-02-24 genomförde miljö- och hälsoskyddsinspektör Oscar Lunnbäck, planarkitekt Ante

Lundgren och Myndighetsnämnden byggnation och miljös ordförande Inga Arnell Lindgren ett

platsbesök för att diskutera den planerade åtgärden tillsammans med fastighetsägarna och anlitad

byggentreprenör. Under besöket diskuterades olika alternativ, varav ett alternativ är att använda

sig av markskruvarvilket innebär att fundamenten som det planerade attefallshus står på, skruvas

ned i marken. Detta för att ej få upp eventuell förorenad jord till ytan. Fördelen med åtgärden är

även att attefallshus kommer att hamna en bit upp i luften, vilket ytterligare fungerar som en

skyddsbarriär mot eventuell förorenad jord

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Myndighetsnämnden byggnation och miljö beslutar med stöd av 14 kap.

punkt 4 i Plan- och bygglag 2010:900 samt med hanvisning till 2 kap. 3 §

Miljöbalken 1998:808:

att godkänna inkommen anmälan om ej bygglovspliktig åtgärd med

villkoret att byggnadens fundament borras ned med markskruvar.
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$& 23 Förhandsbesked

Uppförandeav fritidshus

DÄMSHULT1:11
Dnr YDB-2023-29

Ärendebeskrivning

Sammanträdesprotokoll

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö

Sammanträdesdatum Sida
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Inkommen ansökan om förhandsbesked

för uppförande av fritidshus på fastigheten DÄMSHULT 1:11.

För områdetgäller endast översiktsplan antagen 2013-06-24.

Beslut enligt plan- och bygglagen

Myndighetsnämnden byggnation och miljö beslutar

Att delegeratill bygglovsinspektörentill att ge ett positivt förhandsbesked för uppförande av

fritidshus på fastigheten Dämshult 1:11

Vilkor för beslut

Att grannar inte har några invändningar mot uppförande av fritidshus på fastigheten

J x ” BAR
Ne ee
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§ 24 Preem drivsmedelsanlaggning

Ramfall 1:11

Dnr YDB-2022-278

Föredragande Oscar Lunnbäck, miljöinspektör

Ärendebeskrivning

Miljö- och hälsoskyddsinspektören informerade nämnden om den sanering som har skett på

fastigheten och hur framtida drift kommeratt se ut

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljöbalken
Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Nämndenhartagit del av informationen och lägger dennatill protokollet.
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§ 25 Delegationsbeslut S Dyyk

FRANNEMALA 1:2
Dnr YDB-2022-87

Rivning av byggnad

OPPEBY KVARN 2:2

Dnr YDB-2022-154

Garage och gaststuga

SVENSBO 1:1

Dnr YDB-2022-202

Transformatorstation

HULTNA 1:2

Dnr YDB-2022-203

Transformatorstation

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljébalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Lägga informationentill protokollet
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§ 26 Delegationsbeslut S Jonsson

RYDSNAS1:109

Dnr YDM-2023-6

Livsmedelsverksamhet

BROSTORP1:3

Dnr YDM-2023-35

Registrering livsmedelsverksamhet

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljébalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Lägga informationentill protokollet
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§ 27 Delegationsbeslut O Lunnback

OSTERBY 12:5
Dnr YDM-2022-319

Mellanlagring av asfalt

RAMEFALL1:20

Dnr YDM-2023-40

Installation av varmepump

KAMARP1:19

Dnr YDM-2022-239

Andring av befintlig verksamhet

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljébalken

Myndighetsnämndför byggnation och miljö beslutar:

Lägga informationentill protokollet
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§ 28 Delegationsbeslut S Ahlander

BJORKEVIK 1:1
Dnr YDM-2023-14

Infiltration avlopp

SAXABACKEN1:1
Dnr YDM-2023-29

Nyanlaggning avlopp

Beslut enligt plan- och bygglagen/miljébalken

Myndighetsnämnd för byggnation och miljö beslutar:

Lägga informationentill protokollet
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