A nsökan om dispens från
strandskyddet enligt 7 kap. 18 §
miljöbalken, alternativt samråd
enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Miljö och Samhällsbyggnad
241 80 Eslöv

A nsökan om dispens från strandskyddet alternativt samråd inom
strandskyddat område
Sökande
Namn

Örtoftabygdens  byalag  -‐  Kontaktperson  Lone  Mathiasson
Adress

Postadress

Postnummer

Centralgatran  5

Eslöv

241  93

Telefonnummer

Mobilnummer

E-postadress

046-‐24  93  22

0722-‐45  04  12

styrelsen@ortoftabygden.se

Personnummer/Organisationsnummer

Örtoftabygdens  byalag  är  nystartat  och  har  ännu  ej  hunnit  få  sitt  organisationsnummer.  
Återkommer  med  detta  så  fort  skatteverket  har  skickat  det  till  byalaget.
F astighetsägare (om annan än sökanden)
Namn

Namn

Adress

Adress

Postadress

Postadress

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Telefon, bostad

Personnummer/Organisationsnummer

Fastighetsägare har godkänt planerad åtgärd

Telefon, arbete

Personnummer/Organisationsnummer

Ja

Nej

F astighet/-er som berörs av planerad åtgärd
Fastighetsbeteckning/ar:

Kommun

T yp av planerad åtgärd
Byggnad

Anläggning/anordning

Annan åtgärd (exemplifiera vad denna är)

Tillgängliggöra  Kävlingeån  i  Örtofta  tätort  med  hjälp  av  stig  och  spång,  brygga,  sittplatser,  
papperskorg,  kanotställ  och  förtöjningsplats  för  båtar.  Även  göra  viss  avgränsning  för  att  
undvika  motorburen  trafik  vid  ån.  Skyltning  för  information  och  anvisning.  
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Besk rivning av planerad åtgärd (om mer plats behövs skriv på vanligt A4-ark och bifoga detta )
Var  god  se  bilaga  1:1  ʹ  1:3.

Redogör för vilket särskilt skäl (enligt 7 kapitlet 18 c § miljöbalken) som åberopas i
dispensansökan
(De särskilda skälen finns upptecknade på bifogat informationsblad)
  

  

  

x

Området  har  redan  tagits  i  anspråk  på  ett  sätt  som  gör  att  det  saknar  betydelse  för  
strandskyddets  syften  ʹ  Det  finns  redan  i  dag  flera  ställen  längs  ån  där  det  ligger  både  
bryggor  och  förtöjningsplatser  för  båtar.  På  några  platser  längs  ån  finns  även  grillplats.

x

Området  behövs  för  en  anläggning  som  för  sin  funktion  måste  ligga  vid  vattnet  och  
behovet  kan  inte  tillgodoses  utanför  strandskyddsområdet.

x

Området  behöver  tas  i  anspråk  för  att  tillgodose  ett  angeläget  allmänt  intresse  som  inte  
kan  ske  utanför  strandskyddsområdet.

  

  
Besk rivning av området
Vegetation, djurliv friluftsliv, nuvarande markanvändning, areal (m2) etc

x

I  området  finns  träd,  buskar,  snår,  sly  och  gräs.  Djurlivet  är  rikt.  

x
  
x
  
x

Området  ligger  intill  bebyggelse  och  idrottsanläggning.  

  

  

x

Området  används  idag  för  fiske,  bad,  kanotled,  promenader,  picknick  m.m.  
Ån  är  idag  viktig  som  farled  för  kanotister  och  även  för  mindre  båtar  tex  ekor.  Med  sin  
vackra  slingriga  sträckning  är  det  en  underbar  vy  från  vattnet  och  används  som  
rekreation  för  boende  i  bygden  men  även  från  hela  Skåne.  Därför  är  det  betydelsefullt  
att  hålla  ån  öppen  som  farled.  
För  bilder  av  området  var  god  se  bilaga  2:1  ʹ  2:3.  
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K ompletterande uppgifter
T.ex. åtgärder för att förebygga skada/or

Den  nya  anläggning  ska  vara  handikappanpassad  för  att  så  många  som  möjligt  ska  kunna  ta  
del  av  den  sköna  naturen.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

T ill ansökan skall bifogas ritning och tydlig karta/or
x

Som visar var den planerade åtgärden är belägen, dels översiktligt, dels mer detaljerat.

x

Som beskriver den planerade byggnaden, anläggningen/anordningen, dess läge, storlek/-yta och
eventuell påverkan på natur/kulturvärden.

x

Skallinje och norrpil skall anges på kartan.

x

Foto över området får gärna bifogas för att underlätta handläggningen.

Undersk rift
Ort och datum

Ort och datum

Örtofta  2014-‐03-‐22  

Örtofta  2014-‐03-‐22

Sökandens/fastighetsägares namnunderskrift

Sökandens/fastighetsägares namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Annika  Nilsson  
Ordförande,  Örtoftabygdens  byalag

Lone  Mathiasson  
Sekreterare,  Örtoftabygdens  byalag

A vgift
För handläggning av dispens från strandskydd och samråd inom strandskyddsområde tar
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ut en timavgift, för närvarande 900 kronor/h. Avgiften
är antagen av Kommunfullmäktige i Eslövs kommun. Avgiften tas ut oavsett om ansökan om
dispens avslås eller godkänns.
Information om personuppgiftslagen (Pu L): För att administrera din ansökan krävs registrering i vårt
dataregister. Du har rätt till att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.
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Beskrivning av planerad åtgärd:
Öppningsbar bom
Öppningsbar bom för att hindra motorburen trafik.
Bommen ska placeras vid parkeringen och ska vara
öppningsbar då gräsklippning och andra redskap
behövs för att sköta om platsen. Bommen ska fästas
med hjälp av gjutning.
För att avskilja den del av platsen som inte bommen
Exempel på hur bommen kan se ut.
För placering se läge A på skiss.
täcker planeras att lägga ut större stenbumlingar, så
tätt att det hindrar motorburen trafik.
Idag är det en del motortrafik på platsen och eftersom det både vid vår och höst är
ganska vått i marken fastnar bilar och då krävs det både mer och tyngre trafik för att dra
loss dem som har fastnat. Detta leder till mycket avgaser, stora hål i marken och
växtligheten har svårt att ta fasta. För placering se skiss (A).
Skyltning
Skyltning - vägledning om var båtar kan läggas i och
tas upp igen. (Finns idag en iläggningsplats vid
Brovägen i Örtofta). Även annan information om
platsen/området kan finnas här. Skylten förankras
med hjälp av plintar. För placering se skiss (B).

Exempel på hur
vägledningen kan se ut.
För placering se läge B
på skiss.

Stig
Från parkeringsplatsen planeras en stig med bredden
180 cm för att två rullstolar ska kunna mötas på stigen.
Alternativt 150 cm med ett par mötesplatser på väl
valda ställen. Ett 15 cm tjockt bärlager av stenkross
läggs först och sedan läggs ett 3 cm tjockt ytskikt av
grus. Tjockleken på ytlagret bör inte vara tjockare för
då blir det svårt för rullstolar, barnvagnar m.m. Stigen
är tänkt att dela sig när den når ån, den ena går bakom
IRWEROOVSODQHQWLOOVGHQµEO|WDµPDUNHQWDUYLGGlU
stigen övergår till en spång. Den andra delen är tänkt
att gå bredvid ån fram till där Nordic Sugar tar vid.
Exakt utmätning av stigen är inte gjord men det är
tänkt att det ska göras så lite åverkan som möjligt på
naturen där träd och buskar inte ska behövas tas ner.
Se skiss (C).
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Spång
Vid fotbollsplanens baksida är marken så våt att det
inte går att gå i området. Därför planeras en spång
gjord av miljövänligt trä. Eftersom det inte går att gå
i området har vi uppskattat att längden på spången
blir ca 500 ² 600 meter. Spångens bredd behöver
precis som stigen vara 180 cm alternativt 150 cm
med mötesplats. Spången ska bäras upp av pålar som
spetsats och slås ner i marken. Se skiss var spången
planeras (D).
Brygga
En handikappanpassad flytbrygga. Idag finns det två bryggor vid den tilltänkta platsen. Dessa är
trasiga men planen är att renovera, byta ut dåliga träpartier för att kunna förankra bryggan så att
den inte flyter iväg. Inga andra åtgärder än att byta ut dåligt trä i vattnet planeras. Bryggan
förankras med hjälp av en landgång in till land, den i sin tur förankras med pålar och gjutning.
Bryggan kommer att byggas i ett naturnära material. Vid påfarten till bryggan och halva långsidan
kommer det att finnas ett skyddsräcke för att förhindra olyckor med exempelvis rullstolar.
Planerad storlek på bryggan är ca 2,40 x 7,5 m. Exakt storlek är svår att ge eftersom det är
avgörande både med hur åkanten ser ut, hur djupt är vattnet där bryggan planeras, den gamla
anordningens storlek och hur bred ån är vid platsen. Vårt riktmärke är ovan nämnd storlek. Se
skiss (E).
Kanotställ
Ett kanotställ byggt i naturnära material med hjälp av två kraftiga längsgående reglar som bärs
upp av två eller tre tvärreglar. Tvärreglarna fästes med plintar. Iläggning och upptagning av kanot
sker på den del av bryggan som inte har skyddsräcke. Se skiss för placering (F).
Bänkar och papperskorg
Två bänkar av trä och metall placeras längs med bryggan ca 2 - 3 meter upp mot land från
åkanten. En papperskorg placeras mellan bänkarna. Både bänkar och papperskorg gjuts fast. Se
skiss för placering (G).

Båtförtöjning
Ett mindre antal (5 ² 8) förtöjningsstolpar ställs upp bortom bryggan. De förankras med hjälp av
gjutning ca 1 meter upp mot land från åkanten. Se skiss för placering (H).
Städning av platsen
Borttagning av sly, vass och döda träd och buskar. Inga levande träd och buskar planeras att tas
ner. Platsen är tänkt att tillgängliggöras i sin naturliga skrud.
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