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Naturskyddsföreningen   

i Upplands-Bro 
 

2006-07-04 

 

Upplands-Bro kommun 

196 81 KUNGSÄNGEN 

 

 
 

Krav på föreläggande om bl.a. borttransport av tippade massor på 

strandängar i Broängarnas naturreservat, Upplands-Bro kommun, 

Stockholms län  

 
Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro har i skrivelse den 4 juli 2006 till Västerorts 

Åklagarkammare anmält misstanke om brott mot föreskrifterna för Broängarnas 

naturreservat, meddelade med stöd av miljöbalken och mot balkens strandskydds-

bestämmelser. Kopia av anmälan översänds härmed för kännedom. 

 

Kommunen genom ”kommunal nämnd” har enligt förordningen om tillsyn enligt 

miljöbalken ansvaret för den operativa tillsynen av naturreservat som beslutats av 

kommunen. Tillsynen skall enligt 26 kap. 1 § miljöbalken säkerställa syftet med balken 

och föreskrifter som har meddelats med stöd av balken. Enligt 26 kap. 2 § miljöbalken 

skall tillsynsmyndigheten anmäla överträdelser av bestämmelser i balken eller i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av balken till polis- eller åklagarmyndigheten, 

om det finns misstanke om brott.  

 

Naturskyddsföreningen konstaterar att överträdelserna är av den omfattningen att 

särskilda åtgärder måste omgående planeras och genomföras för att begränsa skadorna 

på reservatet. Det är föreningens uppfattning att kommunen inom ramen för sitt 

tillsynsansvar inte har annan möjlighet än att förelägga verksamhetsutövaren att 

transportera bort alla tippade massor från strandängarna samt att därefter iståndsätta 

områdena så att de återfår sin naturliga karaktär av strandäng. Detta är särskilt angeläget 

eftersom reservatets syfte bl.a. är att ”bevara strandängar med artrika låglandsgräs-

marker… och fuktängar med blåtåtel eller starr samt de växt- och djursamhällen som är 

typiska för dessa livsmiljöer…”. 

 

Ett föreläggande om borttransport av massorna från naturreservatet och med åtföljande 

återställning av strandängarna måste vara ett oeftergivligt krav också med hänsyn till 

strandskyddets syfte om att ”bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och 

växtlivet”.  

 

För Naturskyddsföreningen i Upplands-Bro 

 

 

 

Olof Olsson    Christina Lindahl 

Ordförande    Styrelseledamot 

Hem: 08-581 665 81   Hem: 08-581 755  

Lillsjöbacken 20   Hambovägen 4 

196 34 KUNGSÄNGEN   196 37 KUNGSÄNGEN 
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Bilaga: Kopia av Naturskyddsföreningens anmälan till Åklagarkammaren 

 

 

 

 

Kopia till: 
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 

Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104 22 STOCKHOLM 

Svenska Naturskyddsföreningen, Rikskansliet, Box 4625, 116 91 STOCKHOLM 

Svenska Naturskyddsföreningen, Stockholms länsförbund, Norrbackagatan 80, 113 41 STOCKHOLM 

Stockholms Ornitologiska Förening, att: Johan Hydén, Box 1081, 101 39 STOCKHOLM  

 

 


