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Till:
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Ämne:

Oom Ingrid [Ingrid.Oom@lansstyrelsen.se]
den 12 augusti 2013 16:47
Jonas Örnborg
Lars.Lindahl@akzonobel.com
SV: Ang. ärende dnr. 521-3302-13; begäran om prövning för dispens från
reservatsföreskrifter Fjärås Bräcka

Dnr. 521-3302-13
Hej!
Avgiften har inkommit den 5/8.
Ansökan om tillstånd från markägaren, naturvårdverket, ställs skriftligt till
Naturvårdverket. Klargör frågan i rubriken på ansökan så krävs ingen preciserad person
eller avdelning.
För att pröva ärendet behövs följande kompletteringar.
1. Karta och beskrivning delsträckan/or i strandskyddsområdet vid Lygnern.
2. En mer detaljerad ritning (arbetsplan) över ledningssträckorna inom reservatet och
strandskyddsområdet. Både stamledningen och ledningar fram till fastigheterna ska
markeras.
3. Ange hur många fastigheter inom reservatet som kommer att anslutas?
4. Total sträcka för de olika föreslagna alternativen för ledningens sträckning.
5. Markera på karta anslutningspunkt till kommunens VA .
6. Typ och dimension på planerade ledningar.
7. Bredd och djup på ledningsschakt.
8. Bredd/utbredning av arbetsområde.
9. Kommer pumpstationer att uppföras? Markera i så fall var.
10. Arbetsmetoder och typ av maskiner som ska användas.
11. Hur lång tid beräknas arbetet pågå och när planeras åtgärderna utföras?
13. Kommer det att krävas utfyllnad med tillförda massor?
14. Behövs tillfälliga upplag med material och massor under arbetstiden. Ange var dessa i
så fall ska placeras?
15. Beskriv hur återställningsarbetet av arbetsytorna planera att utföras.
Hälsningar
Ingrid Oom
naturvårdshandläggare
tel: 035-13 22 21
e-post: ingrid.oom@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Hallands län
301 86 Halmstad
Besök oss gärna på www.lansstyrelsen.se/halland

________________________________________
Från: Jonas Örnborg [jonas@ornborg.se]
Skickat: den 2 augusti 2013 10:39
Till: Oom Ingrid
Cc: Lars.Lindahl@akzonobel.com; 'Bert Öjerskog'; 'Lena Palm'; 'Li 25:2 Jan Lundgren'
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Ämne: Ang. ärende dnr. 521-3302-13; begäran om prövning för dispens från
reservatsföreskrifter Fjärås Bräcka
Hej,
med anledning av meddelande daterat 2013-07-04 (dnr 521-3302-13) vill Tom Limmanäs VA
samfällighet framföra nedanstående som svar på de frågor/yrkanden som framförs i
meddelandet.
-En samlad prövning av länsstyrelsen av strandskyddsdispens och dispens från
reservatsföreskrifter är önskvärt från vår sida. Tidigare kontakt med Kungsbacka kommun i
frågan om strandskydd gav på hand att strandskyddsdispens prövas av kommunen. I efterhand
har det framkommit att en högre instans, i detta fallet länsstyrelsen kan pröva även
detta.
-För en samlad prövning, vilken eventuell ytterligare information behöver länsstyrelsen
för att kunna handlägga ärendet?
-Vad avser s.k. 12:6 samråd har ett sådant redan genomförts och ett beslut från
länsstyrelsen avgivits 2013-03-11. Ärendet har dnr 525-47-13 och handläggare har varit
Annica Hegefeldt. I vårt underlag till 12:6 samråd angavs att en separat dispensansökan
gentemot reservatsföreskrifterna skulle göras. En kopia på beslutet bifogas.
-Gällande tillstånd från markägare (Naturvårdsverket) vore det önskvärt med information om
vem/vilken enhet på Naturvårdsverket man lämpligast vänder sig till.
-Ansökningsavgiften på 3700 kr (samlad prövning) kommer inbetalas under dagen (2 augusti).
Förutsatt banköverföringen går som förväntat bör avgiften inkommit till länsstyrelsen den
5 augusti. I annat fall ber vi om överseende med den lilla förseningen och önskar givetvis
att ärendet ej avvisas för vidare handläggning.
Med vänlig hälsning
Jonas Örnborg, sekreterare i Tom Limmanäs VA samfällighet (under bildande)
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