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Naturskyddsföreningen lämnar följande synpunkter vid samråd för

Detaljplaneförslag för del av Torpa 1:1 m.fl fastigheter i Ydre kommun, Östergötlands 
län

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse för 20-22 bostäder vid Stora Bianäset
som är utpekat som LIS-område i Ydre kommuns översiktsplan från 2013.

1. Enligt förarbetena till lagen är ett skäl för att inte upphäva strandskyddet för ett 
planerat LIS-område är att ”strandskyddets syften inte kan tillgodoses långsiktigt”. 

När det gäller detta anser Naturskyddsföreningen att strandskyddets syften inte tillgodoses 
långsiktigt genom denna planering vid Stora Bianäset.

Dalbylandet är en nyligen är exploaterad mark inom LIS-område och ligger endast 2 km från 
det nu planerade området och är ännu ej färdigbebyggd.  Dalbylandet har påtagligt påverkat 
sjön Sommens visuella karaktär i Torpaviken och mot Torpön. Denna sedan länge skyddade 
vik, är starkt påverkad av denna exploatering. Strandvegetation, fågel- och fiskeliv är 
påverkat. 

Gården Bianäset ligger på en mycket markerad udde ut i sjön Sommen, 2,5 km från 
länsgränsen i Häradsbäcken. Vid Häradsbäcken ligger det nyligen av Länsstyrelsen fastställda 
naturreservatet Rubban i Tranås kommun, Jönköpings län.                                                         
I Länsstyrelsens beslut om reservatsbildandet skriver Länsstyrelsen: 

”I sjön Sommen sträcker sig strandskyddet 100 meter ut i vattenområdet. Reservatet 
Rubban omfattar därför av arronderingsskäl denna del av sjön Sommen, dock finns inga 
särskilda restriktioner för just vattenområdet. Länsstyrelsen är av uppfattningen att 
Sommen istället bör ges ett övergripande skydd som inkluderar hela sjöns yta samt 
specifikt syftar till att bevara sjöns naturvärden” 

2. En förutsättning för upphävande av strandskyddet för ett planerat LIS-område ärenligt 
förarbetena att ”enstaka en- eller tvåbostadshus inom LIS-område ska uppföras i 
anslutning till ett redan befintligt bostadshus”   
Enligt beskrivningen för lämpliga LIS-områden i Ydre anges ” bör i första hand ligga i 
anslutning till mindre orter och bebyggelseansamlingar runt sjöar och vattendrag” med 
”förutsättningar för service inom närområdet” Längs Torpavikens västra strand finns 4 
utpekade områden, där Bianäset ligger avskilt och längst från bebyggelseansamlingar och 
service. Det står även för Bianäset att ”nya enstaka bostadshus bör kunna bebyggas med 
hänsyn till långsiktiga förutsättningar för en samlad bebyggelse”



Stora Bianäset är en gårdsbelägenhet med endast 2 bostäder i dagsläget. Att utöka denna lilla 
gård med 20-22 bostäder, kan knappast inrymmas i skälet till att tillåta ett upphävt 
strandskydd för området. 

Avståndet till närmaste service är inte 2 km som anges. Torpa kyrkby har ingen service utöver 
Torpa kyrka och hembygdsverksamhet. Till Ramfall som har servicebutik är det ca 4,5-5 km. 
Till busshållplats ca 4 km. Hestra saknar service utöver pumpstation för drivmedel och har 
endast blomsterhandel med café öppet vissa dagar och tider. Av detta skäl kommer de boende 
troligen att behöva 1-2 bilar/hushåll för att kunna komma till serviceorterna Österbymo eller 
Tranås. Det innebär ca 25-50 bilar som kommer att trafikera till och från området flera 
gånger/dygn. Båtliv och aktiviteter vid bryggor kommer dessutom att påverka sjön Sommen 
negativt.  

Den 22 juni 2016 fattades beslut i HFD- Högsta Förvaltningsdomstolen                                
f.d. Regeringsrätten, gällande ett överklagande om utökat strandskydd för sjön Sommen.

Högsta Förvaltningsdomstolen framförde att:

”Syftet med utvidgningen är att långsiktigt säkerställa Sommens höga värde för 
framförallt friluftslivet men även för växt- och djurliv. Sjöns friluftsvärden är av sådan art 
att de har nationellt värde vilket visas genom att området är av riksintresse. Sjön är i sin 
helhet av riksintresse för naturvård, främst för sjöns värdefulla fisk- och fågelfauna. 
Utvidgningen har bedömts vara nödvändig för att säkerställa strandskyddets syften och 
anses inte gå utöver vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.”

Med hänvisning till ovan nämnda skäl anser Naturskyddsföreningen att en  
miljöbedömning och Miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas.

Detaljplanen innebär inte en ”relativt liten exploatering”  som anges i planen

Inte heller ” en liten ökning av trafikmängd”, snarare en betydande ökning

MKN (Miljö Kvalitets Normer) riskerar att överskridas. Enligt EU-s Ramvattendirektiv får 
inget vatten försämras. För sjön Sommens del uppfylls inte normerna för kemisk och 
ekologiskt status i dagsläget. Då får ytterligare försämring av vattnet inte ske.
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