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DANDERYD 2:157 (SÄTRA PRÄSTGÅRD)
Ansökan om strandskyddsdispens
Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga om befintlig
kraftledning från Silverdal till Sjöberg i Sollentuna kommun och Danderyd
kommun. Planerad ombyggnad innebär att befintlig 70 kV ledning ersätts med
ny 130 kV ledning i mark- och sjökabelutförande.
Enligt beskrivningen kommer den nya ledningen inom Sätraängar att schaktas
ner i gräsmark inom strandskyddat område. Schaktsträckan inom strandskyddat
område är ca 250 meter. Från ca 50 meter från strandlinjen och ut i Edsviken,
till ca 3 meters djup kommer ledningen att anläggas med styrd borrning.
Området omfattas av strandskydd vilket innebära at åtgärden kräver dispens
från strandskyddet.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret tillstyrker dispens från strandskyddet med
hänsyn till att åtgärden behövs för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar att medge dispens från strandskydd för schaktning
och nedgrävning av ledningar inom strandskyddsområdet med villkor att
marken, efter åtgärderna, återställs till den ursprungliga nivån samt att
vegetationen, i möjligaste mån, återställs (omplanteras).

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Jamal Esfahani
Stadsarkitekt

UTLÅTANDE
Avgift
Avgiften för lovet är 12 000 kronor i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige.
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Beskrivning av ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) planerar att bygga om befintlig
kraftledning från Silverdal till Sjöberg i Sollentuna och Danderyds kommuner.
Planerad ombyggnad innebär att befintlig 70 kV ledning ersätts med ny 130 kV
ledning i mark- och sjökabelutförande.
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En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har tagits fram i samband med förslag
om nedläggning av ledningarna. Inför upprättandet av MKB har samråd med
berörda genomförts. Samråd avseende alternativa sträckningar genomfördes
huvudsakligen under september till november 2017.
För den planerade 130 kV ledningen har Vattenfall erhållit koncession enligt
ellagen. I koncessionsärendet har Vattenfall genomfört samråd med Danderyds
kommun.
Länsstyrelsen beslutade 20 december 2018 (dnr 407-51141-2017) att
nybyggnation av kraftledningen inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan
Bedömd påverkan på naturmiljön och allmänhetens tillgång till
stranden av den tänkta åtgärden
Enligt beskrivningen kommer den nya ledningen att schaktas ner i gräsmark
inom strandskyddat område. Schaktsträckan inom strandskyddat område är ca
250 meter. Från ca 50 meter från strandlinjen och ut i Edsviken, till ca 3 meters
djup kommer ledningen att anläggas med styrd borrning. Därefter kommer
ledningen läggas ut från båt för att därefter sjunka ner till botten.
Kabelförläggningen på land passerar genom en mindre dunge som är belägen
vid Borgvägens slut.
Eventuellt kommer något enstaka mindre träd behöva avverkas i dungen för att
anlägga ledningen. Marken för schakt och borrgrop kommer att återställas efter
att arbetet är slutfört. Vid anläggandet av ledningen kommer arbetsmaskiner att
finnas i området. Tillgängligheten till strandområdet kan under
anläggningstiden tillfälligtvis vara begränsad.
När kabeln är anlagd kommer allmänhetens tillgång till stranden inte vara
begränsad. Arbetet med den nya ledningen samt påverkan på naturmiljö
redovisas i bifogad MKB och anmälan om vattenverksamhet.
Skyddsåtgärder för att minska eventuell påverkan på naturmiljön
Arbetsområdet kommer att begränsas på platsen för arbetena. Arbetet med att
anlägga ledningen från stranden och ut i vattnet kommer att göras med styrd
borrning för att begränsa grumlingen i vattnet. Om arbetena i vattnet riskerar
omfattande grumlig kommer tättslutande skärmar att användas. Dessa kommer
att tas bort först när grumlingen har lagts sig. Arbetet i Edsviken kommer inte
att utföras under perioden 1 mars - 31 augusti med hänsyn till djur, växt- och
friluftsliv. Befintlig sjökabel kommer att klippas av vid landfästet för att
därefter succesivt lyftas upp på ett fartyg. Vattenfall kommer att tillse att
allmänhetens passage förbi arbetsområdet kan göras på ett säkert sätt.
Anläggandet av ledningen genom träddungen vid Borgvägens slut kommer i
möjligaste mån att förläggas i de stigar/vägar som går genom området.
Eventuellt avverkade träd kan kvarlämnas i området som död ved. För vidare
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skyddsåtgärder avseende den nya ledningen, se bifogad MKB och anmälan om
vattenverksamhet.

Planförhållande och kulturhistoriskt värde
För fastigheten gäller detaljplan D 241. Det aktuella området har beteckningen
Natur. Strandskydd gäller för området och gäller 300 meter från strandlinjen.
Marklov krävs för trädfällning av träd med ett omfång större än 0,8 m.
Yttranden /Remiss
Ärendet har skickats på remiss till interna förvaltningar samt markägaren.
Eventuella synpunkter föreligger vid sammanträdet.
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över inkomna synpunkter.
Miljöavdelningen har inkommit med synpunkter. Miljöavdelningens
bedömning är att strömkabeln kan anläggas på Sätra Äng under villkoret att
växt- och djurlivet inte påverkas negativt på land och i vattenmiljön.
Verksamhetsutövaren Vattenfall Eldistribution AB är skyldig att bedriva
kontinuerlig egenkontroll i samband med åtgärderna enligt miljöbalken för att
förbygga störningar på växt- och djurlivet i området. Upptagning av den gamla
kabeln och anläggande av den nya kabeln bör göras i ett sammanhang för att
undvika onödiga störningar på miljön. Vattenfalls ansökan innehåller åtgärder
som på att acceptabelt sätt bör begränsa negativ påverkan på naturmiljön.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets bedömning
Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till
strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.
Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster,
sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från
strandkanten, både på land och i vattenområdet.
I det aktuella området är strandskyddet 300 meter från strandlinjen.
Inom strandskyddat område är det förbjudet att:
-uppföra nya byggnader,
-ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som
avhåller allmänheten från att röra sig där,
-gräva, spränga eller på annat sätt förbereda för sådana åtgärder,
-utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv.
Anläggningar eller anordningar som är förbjudna kan till exempel vara
bryggor, pirar, staket, grillplats och parkeringsplatser. Andra åtgärder som kan
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skada växt- och djurliv kan vara att fälla träd, muddra, lägga upp massor eller
gödsla.
Om det finns ett särskilt skäl kan dispens ges från strandskyddet. De särskilda
skälen står i sin helhet i 7 kap. 18 c–d § miljöbalken, och innebär i det aktuella
fallet följande:
- behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan
tillgodoses utanför området.
- behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte
kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet,
Även om man får ett beslut om dispens, gäller strandskyddet för platsen
fortfarande. Dispensen betyder bara att man får tillstånd att genomföra just det
bygge eller den åtgärd man har fått dispens för.
Enligt miljö- och stadsbyggnadskontoret behövs åtgärden för att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
Sökanden har den 23 mars 2021 meddelat att inga träd med ett omfång större
än 0,8 m kommer att fällas.
Underlag för beslut
Beslut från Energimarknadsinspektionen 2020-03-30, dnr 2018-101471
(2021-02-10)
Miljökonsekvensbeskrivning (2021-02-10)
Anmälan om vattenverksamhet (2021-02-10)
Beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län, 535-7563-2018 (2021-02-10)
Remissvar från miljö- och hälsoskyddsnämnden (2021-02-26)
Remissvar från tekniska kontoret (2021-03-08)
Remissvar från Danderyds församling (2021-03-25)
Svar från Vattenfall angående miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande
(2021-03-25)
För lovet gäller följande:
För lovets utnyttjande krävs fastighetsägarens tillstånd.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande skall beaktas.
_____________________________________________________________
Exp:
Underrättas
- Sökanden
- Fastighetsägare (om annan än sökande)
- Grannar
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Kungörelse:
- Kungörelse sker i Post- och Inrikes tidningar

Hur du överklagar
Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska dock skickas in
till byggnadsnämnden som efter rättidsprövning vidarebefordrar det till
länsstyrelsen tillsammans med samtliga handlingar i ärendet.
Rättidsprövningen innebär att byggnadsnämnden prövar om ditt överklagande
har inkommit i rätt tid.
Du skickar lättast in din överklagan via www.danderyd.se/kontaktakommunen.
Skriv att överklagandet ska till byggnadsnämnden i ärendemeningen.
Din överklagan ska innehålla diarienummer, fastighetsbeteckning och skälet
till överklagandet.
Om du delgivits beslutet med förenklad delgivning måste överklagandet ha
inkommit till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du delgavs
beslutet. Beslutet kungörs även elektroniskt i Post- och Inrikes Tidningar och
underrättelse om detta skickas till de närmaste berörda grannarna. Om du inte
delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till byggnadsnämnden inom
fyra veckor från den dag beslutet kungjordes i Post- och inrikes tidningar.
Läs mer om överklagandeprocessen på www.danderyd.se/overklagan.
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