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                                                                 Regeringskansliet  

   Miljö- och energidepartementet 

                                                                 103 33 Stockholm                                                                 

Yttrande med anledning av Länsstyrelsens i Stockholms län yttrande den 

16 november 2015 över överklagade beslut om utvidgat strandskydd i 

Upplands-Bro kommun (Lst dnr 511-33407-2015) 

Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro och Naturskyddsföreningen i Stockholms län (nedan 

benämnda ”föreningarna”) har för kännedom och eventuellt yttrande fått Länsstyrelsens i 

Stockholms län yttrande med anledning av överklagade beslut om utvidgat strandskydd. 

Föreningarna har tagit del av Länsstyrelsens yttrande och vill med anledning av 

Länsstyrelsens svar beträffande ”Rankhus” lämna några synpunkter. Föreningarna begränsar 

sina synpunkter till detta område eftersom det berörs av föreningarnas överklagande.  

Föreningarna anser med hänsyn till strandskyddets syften att det är obegripligt att det tidigare 

till 300 meter utvidgade strandskyddet upphört för området vid Ryssgraven mellan Rankhus 

och norr om Stigstorp. Området bör enligt föreningarnas mening även fortsättningsvis 

omfattas av utvidgat strandskydd. Motiv till utvidgat strandskydd för området uppfyller 

punkterna 2 och 6, vilka anges i författningskommentaren i propositionen 2008/09:119 s. 99.  

Området ingår i ”Mälaren med öar och strandområden” som är av riksintresse enligt 4 kap 2 § 

miljöbalken. Föreningarna erinrar om att enligt 4 kap 2 § miljöbalken ska turismens och 

friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 

tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Detta strandområde utgör 

också ett tätortsnära strövområde inte minst för boende i Kungsängen och för närbelägna 

skolor. Det är just sjö- och tätortsnära grönområden som är oerhört viktiga att långsiktigt 

bevara vid utvecklingen av tätorter i kommuner med stort exploateringstryck, som i 

Upplands-Bro kommun. Naturvårdens tidigare seger genom det utvidgade strandskyddet i 

detta område låter Länsstyrelsen gå i graven för bostadsbebyggelse.  

Kommer planerna på bostadsbebyggelse att genomföras för hela området 15, benämnt 

”Rankhus” i ÖP 2010 för Upplands-Bro kommun, se bifogat utdrag ur ÖP, blir det än mer 

angeläget att bibehålla 300 meters strandskydd på land för att "långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden” inte minst för de boende i 

Brunna, Kungsängen och alla de 1000- tals människor som kommer att flytta in i det nya 

bostadsområdet. 

Det är orimligt att det fortfarande ”lönar sig” att i planeringen trotsa strandskyddsbestämmel-

serna och att resultatet sedan blir att strandskyddet upphävs. När ÖP 2010 upprättades gällde 

utvidgat strandskydd i området. Föreningarna har hela tiden hävdat att strandskyddet ska 

värnas. Men uppenbarligen väger markägares och kommunens intresse att exploatera i sjönära 

lägen tyngre än bevarandet av det utvidgade strandskyddsområdet. Vilka signaler ger 

Länsstyrelsens svar beträffande Rankhus till planerarna i Upplands-Bro kommun och till 

andra kommuner i länet? Länsstyrelsens svar på föreningarnas överklagan ger därför 

anledning till oro.   
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Föreningarna anser att det är dags ”att sätta ned foten” och stoppa den bristande respekten för 

strandskyddet. Föreningarna vidhåller sin yrkan att Länsstyrelsens beslut ska ändras så att 

även det aktuella strandområdet vid 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) 

Bilaga: Utdrag ur ÖP 2010.  


