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Synpunkter: Granskning av detaljplan för del av Östra Hult 1:1, Ydre kommun

Naturskyddsföreningarna runt sjön Sommen bedriver ett gemensamt projekt för att förbättra 
skyddet av sjön. Det är kretsarna Tranås, Kinda-Ydre och Mjölby-Boxholm som samarbetar i 
projektet. I samband med detta projekt har vi fått uppmärksamhet på detta detaljplanearbete. 

Naturskyddsföreningarna vill framföra följande:

Strandskyddsdispens och LIS-områden

Planområdet ingår inte i de 25 områden som är utpekade som LIS-område, 
Landsbygdsutveckling i Strandnära Läge, i Ydre kommun. Det finns tillräckligt många 
områden där strandskyddet är upphävt genom LIS-utpekande och därmed kommer sjön 
Sommens påverkan av ökad urbanisering att märkas alltmer. Därför bör strandskyddsdispens 
ej medges för området.

Den lilla landremsa på 30 meter som ska säkra allmänhetens tillträde och utrymme för djur, 
fåglar och biologisk mångfald blir i samband med exploateringen decimerad till en 
promenadstig. Denna ligger i direkt anslutning till hårdgjorda och stenlagda tomter, 
uppbyggda terasser av impregnerat virke eller betongfundament, ökat båtliv i lugna vikar mm.
Se Dalbylandet som exempel. 

Skyddad natur, djur och fågelliv, fiske och friluftsliv påverkas av dessa ökade störningar. Den 
visuella upplevelsen av denna i många stycken unika sjö mister sin kraft i de exploaterade 
områdena. Man ”sågar ned den gren man själv sitter på”.

Riksintresse

Sjön Sommen är Riksintresse för naturvård, friluftsliv och fiske. I SPUNS, Samlat Program 
för ett Uthålligt Nyttjande av sjön Sommen, som antagits av de kommuner som omger sjön, 
skrivs ”Således får sjön inte heller utsättas för åtgärder eller verksamheter som kan skada 
detta värde”. Experter inom Limnologi menar att sjön Sommen har unika värden i nivå med 
Vättern som är Natura-2000- område, men fortfarande betydligt mer orörd än Vättern och 
relativt opåverkad av mänskliga ingrepp. Därmed har den internationellt sett mycket högt 
status.

Strandskydd och Beslut i Högsta förvaltningsdomstolen

I en färsk dom från 22 juni 2016 av HFD-Högsta Förvaltningsdomstolen Mål nr 5293-15, 
5645-15, avvisas yrkanden om minskad strandskyddsgräns från överklagande parter, rörande 
sjön Sommens utvidgade strandskyddsområde på 150 till 300 meter i vissa områden.               



I domen anges att ”Sommen värde för de två riksintressena ( friluftsliv och naturvård) har 
med hänvisning från förarbetena (prop. 2008/09:119 s.99) således ansett utgöra det 
huvudsakliga skälet för det utvidgade strandskyddet. Det har även hänvisats till ett omfattande
kunskapsunderlag som visar höga naturvärden i strandområdet.”

Detaljplanen, dess oklarheter 

Den nu föreliggande detaljplanen är för en lekman mycket otydlig och missvisande. Den 
lämnar öppet fält för ett antal tolkningar. Utpekade områden har dubbla syften som inte 
framgår av den text som beskriver planen. 

Syftet med detaljplanen anges som ” att peka ut området som ett LIS-område samt möjliggöra
en mindre turist- och konferensanläggning i kombination med bostadsändamål i strandnära 
läge”. 

Planen är väldigt yvig och oklar. Lämnar fritt spelrum för exploatören, utan möjlighet till 
viktiga begränsningar. Ex:

Område betecknat N2 för ”Friluftsområde” får bebyggas med ”övernattningshus”.          
Område betecknat OB för ”Tillfällig vistelse. Bostäder” får också bebyggas. Antingen för 
tillfällig vistelse eller bostäder. 

Område betecknat N1 ”Friluftsliv ” får bebyggas med ”anordningar för det rörliga 
friluftslivet” även inom 30 metersgränsen mot vattnet som ska ha absolut strandskydd!      

På sidan 14 i förslaget står det: ”delar av marken har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften, området behövs för en anläggning som för 
sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte tillgodoses utanför området” 

Om man verkligen menar det rörliga friluftslivet, utgår man från att de som nyttjar området 
kan promenera 100-150 meter utan större problem. Det är snarare positivt att röra på sig om 
man är på konferens. 

Detaljplanen kan ses som en ingång till ett mycket olyckligt prejudikat. Tas beslut om att 
godkänna den, lämnas öppet för vilka exploateringar som helst runt sjön Sommen.

Naturskyddsföreningen anser att denna detaljplan inte skall godkännas.
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