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                                                                 Regeringen 

   Miljödepartementet 

   

                                                                 Länsstyrelsen i Stockholms län via 

   stockholm@lansstyrelsen.se 

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 16 september 

2014 om utvidgat strandskydd för Upplands-Bro kommun, Stockholms län 

(Lst dnr 511-39869-2012) 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro och Naturskyddsföreningen i Stockholms län anser att 

utvidgat strandskydd på 300 meter för land ska ligga kvar också för den del av mälarstranden 

som ligger utmed västra delen av Ryssgraven.  

Av den anledningen överklagar Naturskyddsföreningen härmed den del av Länsstyrelsens 

beslut som rör nämnda område, nämligen Länsstyrelsens beslut att inte bibehålla det 

utvidgade strandskyddet på strandområdet Rankhus till gränsen för det utvidgade 

strandskyddsområdet norr om Stigstorp, se kartan nedan.  Som en konsekvens av detta 

överklagar Naturskyddsföreningen också Länsstyrelsens beslut att upphäva Länsstyrelsens 

tidigare beslut om utvidgat strandskydd för området.    
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Bakgrund och motiv 

Området ingår i riksintresset Mälaren med öar och strandområden enligt 4 kap 2 § MB. Enligt 

nämnda lagrum ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 

tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.   

Länsstyrelsen anger i sitt beslut att Länsstyrelsen lägger stor vikt vid de områden som är av 

riksintresse enligt 4 kap 2 och 4 §§MB, då de är direkt utpekade av riksdagen.  

Naturskyddsföreningen konstaterar därför med stor förvåning att Länsstyrelsen beslutat att det 

utvidgade strandskyddet ska upphöra på mälarstranden från Rankhus till strax norr om 

Stigstorp, vilket innebär att strandskyddet här begränsas till det generella 100 meter. 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har under remissen yrkat att det utvidgade 

strandskyddet ska ligga kvar för landområdet m.h.t. framför allt områdets betydelse för 

friluftslivet och som tätortsnära strövområde utmed mälarstranden. Här finns bl.a. badplatsen 

Stigstorp. Kommer planerna på bebyggelse att genomföras för området mellan Rankhus och 

Brunna (se ÖP 2010) blir det än mer angeläget att bevara 300 meters strandskydd på land till 

förmån för friluftslivet för de boende i Brunna, Kungsängen och alla de människor som 

kommer att flytta in i det nya bostadsområdet.  

 

Att det utvidgade strandskyddet beslutats ligga kvar norr om Stigstorp välkomnas, men norra 

delen av det området har som bekant begränsad tillgänglighet p.g.a. att det ligger på 

militärområde.  

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har i olika sammanhanhang, bl.a. i sitt remissvar över 

kommunens översiktsplan (ÖP 2010) försvarat strandskyddet. Avsikten med det nya 

strandskyddet var att skärpa tillämpningen i hårt exploaterade områden som exempelvis i 

storstadsregionerna. Naturskyddsföreningen tycker därför att det är helt fel väg att gå att ta 

bort det utvidgade strandskyddet för att möjliggöra framtida bebyggelse. Det är viktigt att 

understryka att användningen av strandområdet är som störst närmast Kungsängen. Att då 

besluta om att det utvidgade strandskyddet inte längre ska omfatta den delen är för föreningen 

helt obegripligt. Här har uppenbarligen de intressen som värnar om och vill få till stånd 

sjönära boende nära Kungsängens centrum getts företräde. Naturskyddsföreningen anser inte 

att detta är långsiktigt god hushållning med naturresurserna och de ekosystemtjänster/ 

nyttigheter, som dessa resurser gratis tillhandahåller kommuninvånarna.  

Sålunda yrkar Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro och i Stockholms län att Länsstyrelsens 

beslut ändras så att även det aktuella strandområdet Rankhus och norr ut förbi Stigstorp ska 

omfattas av utvidgat strandskydd på 300 meter för land. 

För Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro  

Per-Ola Björn(ordförande) 

 

För Naturskyddsföreningen i Stockholms län 

 

Mårten Wallberg (ordförande)  


