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Synpunkter på förslag till ”Planprogram Norra Stäksön” Upplands-Bro 
kommun 

 

Svenska Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro kommun har beretts tillfälle att, senast den 
15 september 2015, inkomma med synpunkter på rubricerat planprogramförslag. 

 

Synpunkter 

 

1.Naturskyddsföreningen motsätter sig att exploatering sker inom strandskyddsområde.  

Strandskyddet är 300 meter och bör så förbli. 

 

2. Naturskyddsföreningen anser att programarbetet bör vila till dess att inventeringar och 
analyser av naturvärdena och rekreations/friluftsvärden gjorts. Speciellt bör de Geer-
moränerna bedömas vetenskapligt och deras skyddsvärde sättas in i ett regionalt 
perspektiv. 

 

3.Föreningen avstår i detta läge från att lämna detaljsynpunkter på programförslaget. 

 

Bakgrund och motiv 

 

I Översiktsplan 2010 är Norra Stäksön redovisad som ett utredningsområde för 
tätortsutveckling. I Översiktsplanen anges också ett en fördjupad översiktsplan skall göras 
för det aktuella området. Någon sådan är inte gjord. Istället redovisar kommunen ett 
programförslag för bostadsexploatering. En fördjupad översiktsplan måste göras där man 
genom inventeringar, analyser och värderingar kommer fram till vilka 
planeringsförutsättningar och planeringsunderlag som gäller.  

 

Planprogrammet för norra Stäksön strider mot länsstyrelsens beslut om utvidgat 
strandskydd. Kommunen säger sig vilja vara grön och värna den tätortsnära naturen och 
strändernas värden. Ju mer kommunen växer, desto viktigare blir det att skydda och bevara 
strändernas värden. Föreningen anser att programförslag som innebär att exploatering sker 
inom strandskyddat område, ej är att värna strändernas värden. 

  

Den föreslagna exploateringen i planprogrammet för norra Stäksön skulle totalomvandla 
landskapet . Topografin skulle minska möjligheterna att behålla vegetation och natur inom 
stora områden. Exploateringens influens på strandzonen skulle bli mycket påtaglig och 
skadlig för den känsliga strandzonen. Därtill skulle programmets ambitioner att 
”tillgängliggöra”stränderna med hjälp av stigar , trappor och promenadstråk tillsammans 
med influensen från bebyggelsen kraftigt skada enskilda naturvärdena och den biologiska 
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mångfalden i stort. Stränderna skall, enligt föreningens åsikt, vara tillgängliga på naturens 
egna villkor. Naturvärden och rekreationsvärden går ofta hand i hand. 

 

Norra Stäksön har stora naturvärden. I norra delen finns en utpekad Nyckelbiotop med 
jätteekar och mycket känslig lundvegetation. Vattenområdet runt norra delen av norra 
Stäksön är klassat som ESKO. Här föreslår programmet en fritidsbåtshamn som, enligt 
föreningens mening, ej torde vara förenlig med vattenområdets särskilda känslighet. Ett 
stort antal de Geer-moräner finns i programområdet, till antal och skyddsvärde, enligt 
förenings åsikt, helt i paritet med södra Stäksöns de Geer-moräner. 

 

Norra Stäksön är ett av kommunens tätortsnära grönområden. På andra sidan Ryssgraven 
ligger Rankhus, ett annat grönområde. Kommunen säger sig vilja slå vakt om de tätortsnära 
grönområdena, de områden som människorna kan nå utan att behöva sätta sig i en bil eller 
buss. Kommunens trovärdighet får sig en törn, när nu båda dessa tätortsnära grönområden 
föreslås exploateras. 

 

 Föreningen är också mycket frågande inför de orealistiska idéerna om hanteringen av 
dagvattnet i kanaler utmed vägar och i parken, inte minst på grund av det stora 
skötselbehovet.  
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