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Yttrande över Planprogram för RANKHUS Kungsängen, Upplands-Bro kommun 
 

Upplands-Bro Naturskyddsförening som fått ”Förslag till detaljplaneprogram för 

Rankhusområdet ...” på remiss får med anledning därav anföra följande synpunkter. 

 

Naturskyddsföreningen begränsar sina synpunkter till frågor som rör områden för rekreation 

och friluftsliv. I området utmed Mälaren råder utvidgat strandskydd för land (300 m). Detta 

utvidgade skydd för Mälarens stränder är motiverat med hänsyn till Mälarens stora betydelse 

för att ”trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv”, vilket också understryks av att 

”Mälaren med öar och strandområden” är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Därtill 

kommer strandskyddets andra syfte att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för växt- 

och djurlivet. Inom strandskyddat område är det förbjudet att uppföra bl.a. bostadsbebyggelse. 

Särskilda skäl erfordras om strandskyddet ska upphävas. Några sådana särskilda skäl 

redovisas inte i planprogrammet utan hänvisning görs till särskild utredning om 

strandskyddet, som skall upprättas i ett senare skede i samband med upprättande av detaljplan. 

Strandskyddet kan inte planeras bort. Det måste respekteras.  

 

Naturskyddsföreningen motsätter sig att bostadsbebyggelse uppförs inom strandskyddat 

område inom Rankhus och således att strandskyddet upphävs. Förslaget strider helt mot 

strandskyddets syften. Att tillgängligheten till stränderna underlättas genom anläggande av 

stigar är inte en åtgärd som kan kompensera för att strandskyddet upphävs för 

bostadsbebyggelse. Åtgärden betraktas med stöd av lagstiftningen inte heller som är ett 

särskilt skäl för upphävande. Strandskyddade stränder är en resurs/naturtillgång som 

kommunen bör värna om för att skapa ett attraktivt boende för alla i Rankhus och för boende 

såväl i Brunna som i Kungsängen. De viktigaste större grönområdena som binder ihop 

Kungsängen, Brunna och Rankhus är Gröna dalen och Mälarstranden.  

 

Området norr om Stigstorp och Stigtorpsvägen bör undantas från bebyggelse, detta för att 

behålla ett sammanhängande strövområde i skogsterräng för rekreation för boende i Brunna 

och Rankhus. 

 

Samråd har skett med föreningens ordförande Olof Olsson.   
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