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Länsstyrelsen Uppsala Län 

Hamnesplanaden 3 

751 86 UPPSALA 

 

Naturskyddsföreningen i Uppsala län samt Håbo Naturskyddsförening överklagar härmed 

Håbo kommunfullmäktiges beslut 2011-06-13 om antagande av detaljplan för Frösundavik 

 

Med hänvisning till Riksintresset Mälaren (Miljöbalkens 4:e kapitel) och att utökat 

strandskydd (300 meter) gäller vid Mälarens stränder (Miljöbalkens 7:e kapitel) anser 

vi all strandnära exploatering vara oacceptabel och att denna bebyggelse skall tas bort 

ur detaljplanen. 
Naturskyddsföreningens  Uppsala län och Håbo Naturskyddsförenings syn på detaljplanen 

Frösundavik är att bebyggelse i områdena Mellanby och Klockarebo kan accepteras samt på 

fälten öster om Kalmar kyrka. 

 

I planbeskrivningens avsnitt om Strandskydd redovisas inga särskilda skäl för upphävande av 

strandskyddet. Planbeskrivningen redogör bara för processen kring Länsstyrelsens beslut om 

upphävande av strandskyddet. Inte heller den till planen hörande MKB:n redovisar några 

särskilda skäl för upphävande av strandskyddet utan redovisar på olika sätt en värdering av de 

olika markområdena och konsekvenserna av den föreslagna exploateringen. I MKB:n sägs 

bland annat att: 

 

”Till de negativa konsekvenserna hör att upplevelsevärden knutna till lantligt kulturlandskap 

och orörd skog minskar med bebyggelsen. De strandområden där vattenkontakt idag är 

möjlig kommer också att mista sin upplevelse av orördhet. 

Till förslagets negativa effekter hör att det finskurna kulturlandskapet till stora delar går 

förlorat. Till de möjliga positiva effekterna hör att förslaget rymmer möjligheter att vårda 

flera av de artrika hagmarkerna på ett sätt som bevarar den artrika floran. Delar av 

kulturlandskapets variation kan också bevaras eller nyskapas inom förslaget. 

 

I MKB:n framhålls dock landskapet och naturvärdenas ringa värden med slutsatsen att 

riksintresset inte skadas påtagligt av exploateringen. 

 

Naturskyddsföreningen Uppsala län och Håbo Naturskyddsförening ifrågasätter starkt 

relevansen i de påståenden om riksintresset Mälaren enligt miljöbalkens 4:e kapitel som 

framförs i både MKB och planbeskrivning mot bakgrund av att dels det finns andra bättre 

alternativ till utbyggnad i närheten av planområdet och dels att strandskyddet får vara extra 

starkt i området med den utökning till 300 meter som gäller för området. De 15-20 meter som 

sparats i som strandskydd i planområdet är enligt vår mening ett allt för drastiskt ingrepp i 

nuvarande strandskydd. Dessutom ifrågasätter vi om detta kan betraktas som tätortsutbyggnad 

när tätortens kärna ligger på 4-5 km avstånd från planområdet.  

Den väg som i Länsstyrelsens beslut anses vara avskiljande är en enkel grusväg som fungerar 

som tillfartsväg till fem bostadstomter och kan inte anses ha den avskiljande effekt som 

åsyftas i strandskyddssammanhang. 

Vi menar att den miljöbedömning som utförts inte uppfyller kraven i miljöbalkens 6 kapitel 

med avseende på att det är programförslaget som konsekvensbeskrivs i tidigt skede medan det 

slutliga och utställda planförslaget inte är behandlat alls. Dessutom saknas den särskilda 

sammanställning som enligt miljöbalken ska finnas tillgänglig vid planens antagande.   
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Sammantaget anser Naturskyddsföreningen Uppsala län och Håbo 

Naturskyddsförening att MKB:n inte uppfyller miljöbalkens krav för en 

miljöbedömning för 

 att MKB:n saknar redovisning av särskilda skäl för att upphäva strandskyddet, 

 att MKB:n inte är uppdaterad med det senaste planförslaget, 

 att en särskild sammanställning inte upprättats samt  

 att det i planhandlingarna inte redovisats några särskilda skäl för att upphäva 

strandskyddet i den omfattning som Länsstyrelsen beslutat. 
 

 

Enköping den 6 juli 2011   Bålsta den 6 juli 2011 

 

 

 

 

 

Anna Blomström Lilja   Håkan Nihlman  

Vice ordförande    Ordförande 

Naturskyddsföreningen Uppsala län  Håbo Naturskyddsförening 

     
Kontaktuppgifter: 

    Hörntorpsvägen 4F 
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