
Miljödepartementet

Regeringskansliet,

103 33 STOCKHOLM

Naturskyddsföreningarna i Uppsala län och Håbo överklagar Länsstyrelsen Uppsala läns beslut (2010-
11-11, Dnr: 403-3142-10) att avslå vårt överklagande av Kommunfullmäktige i Håbo kommuns beslut 
(2010-06-14) att anta Detaljplan för Krägga 1:213, del av, och 1:219 Bruket och Smedjan, Krägga
2010-06-14.

Motiv:

Länsstyrelsen i Uppsala län har i sin motivering till avslaget inte bemött vårt argument att en dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för golfbana inte är jämförbart med dispens från 
strandskyddsbestämmelserna för bostadsändamål och ej heller konkret förklarat varför vårt 
överklagande ogillas. Se vidare bilaga 1 (Dnr. 403-3142-10).

Vi kräver att hänsyn tas till strandskyddet (300 meter) och att utseendet av området (omfattande 13 
villor) anpassas efter strandskyddet väster om den planerade lokalgatan.

Uppsala den 2 december 2010 Bålsta den 2 dcemeber 2010

Anna Blomström Lilja Håkan Nihlman

Vice ordförande Ordförande

Naturskyddsföreningen Uppsala län Håbo Naturskyddsförening

Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter:

Veckholm, Tjulsta 2 Hörntorpsvägen 4F,

745 99 ENKÖPING 746 31 BÅLSTA

0171-823 64 0171-598 45 

08-566 435 72 (arbete)

Naturskyddsföreningen anser att varken Länsstyrelsen i Uppsala eller kommunen angivit motiv eller 
skäl för den valda utformningen av planen i synnerhet som föreningen pekat på ett alternativ.

1. strandskyddets syfte vad avser både allemansrättsliga tillgängligheten och den 
biologiska mångfalden är helt åsidosatt när mark planerad för - men ej genomförd – golfbana planeras 
för privat tomtmark i den omfattning och utformning som planen ger.

2. att kommunen i sin planering av området inte beaktat Miljöbalkens 4 kap, 2§ om 
mälarens riksintresse för främst det rörliga friluftslivet eftersom projektet inte behövs för utveckling 
av befintliga tätorter (fd plan för golfbana ca 12 km från Bålsta tätort) enl 4kap1§



Utdrag ur miljöbalken:

4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden i landet
1 § De områden som anges i 2-8 §§ är, med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i 
områdena, i sin helhet av riks- intresse. Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön får komma till 
stånd endast om 
1. det inte möter något hinder enligt 2-8 §§ och
2. det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

   Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter 
eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. Om det 
finns särskilda skäl utgör bestämmelserna inte heller hinder för anläggningar för utvinning av sådana 
fyndigheter av ämnen eller material som avses i 3 kap. 7 § andra stycket. Lag (2001:437).

Ändrad 2001-06-15 gm SFS 2001:437 , ikraft 2001-07-01, överg.best. 

MÖD 2006:44 Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid prövning av 
en... 

2 § Inom följande områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön:
   Kustområdet och skärgården i Bohuslän från riksgränsen mot Norge till Lysekil,

……………

   Fryksdalen från Kil till Torsby samt området utmed övre delen av Klarälven inom Torsby kommun,

   Mälaren med öar och strandområden,


