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GRUNDER OCH UTVECKLING AV GRUNDERNA FÖR ÖVERKLAGANDE 

Täby kommun överklagade den 9 oktober 2018 Länsstyrelsens i Stockholm beslut av den 19 

september 2018 om utvidgat strandskydd för Täby kommun, diarieförteckning 511-53089-

2017. Täby kommun yrkade i överklagandet att beslutet om utvidgat strandskydd ska upphävas 

vad avser de områden som omfattas av utvidgat strandskydd enligt beslutet, eller, att beslutet 

ändras så att det endast omfattar områden där strandskyddets syften är uppfyllda. 

Täby kommun anger och utvecklar härmed grunderna för överklagandet.  

Strandskyddets syften uppnås och säkerställs utan av länsstyrelsens beslutade utvidgning. Ett 

utvidgat strandskydd behövs därför inte för de berörda områdena.  

Täby kommun har ett fastställt mål om att halva Täby ska bevaras grönt. Halva ytan är redan 

ianspråktagen för verksamhet och bebyggelse, varför exploatering och annan utveckling ej 

kommer att föreslås eller lyftas för beslut. Kommunen värnar om och förvaltar de områden 

som innehåller höga natur- och rekreationsvärden och exploatering ska enligt kommunens 

strategier för planering enbart ske på redan ianspråktagen mark.  

Målet om att minst halva Täby ska bevaras grönt är en långsiktig politisk inriktning som 

befästs i gällande styrdokument, såsom Miljöprogram (bilaga 2), Grönplan (bilaga 3) och 

Översiktsplan (bilaga 4). Täby kommun menar därför att det saknas anledning att fatta 

tvingande beslut vad gäller utökat strandskydd. Kommunen har redan genom sin långsiktiga 

politiska inriktning säkrat strandskyddets båda syften. Kommunens planmonopol räcker 

därmed för att strandskyddets syften ska uppnås. 

De områden som omfattas av Länsstyrelsens beslut skyddas samtidigt av annan lagstiftning 

och reglering. Dels gäller miljökvalitetsnormerna för vatten som begränsar exploatering i 

anslutning till alla vattenförekomster, dels utsätts all planläggning för Länsstyrelsens 

granskning och möjlighet ges att i det enskilda fallet stoppa exploatering om den skulle hindra 

allmänhetens tillgång till strandområden eller missgynna djur- och växtliv.  
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Täby kommun anser därutöver att den intresseprövning som Länsstyrelsen gör i sitt beslut är 

bristfällig. I beslutet slås fast att ”Med hänsyn till naturvårds- och miljöintressen får 

inskränkningar i användningen av mark och byggnader göras om det är nödvändigt för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Miljöbalkens bestämmelser avseende strandskydd 

syftar till att tillgodose ett sådant angeläget allmänt intresse.” Resonemanget avslutas något 

kryptiskt med meningen ”Länsstyrelsen bedömer, vid en avvägning mellan enskilda och 

allmänna intressen, att beslutet om att utvidga strandskyddsområdena i Täby kommun inte 

innebär någon inskränkning i enskildas rätt att använda mark eller vatten som går längre än 

vad som krävs för att syftet med strandskyddet ska tillgodoses.”  

Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska hänsyn till enskilda intressen tas vid prövningen av förslaget 

till utvidgade strandskyddsområden. Detta görs inte i beslutet. De enskildas eventuella 

intressen, innan strandskyddets införande, vägs överhuvudtaget inte mot det allmänna 

intresset. 

Därtill saknar Täby kommun en specifik analys av nuvarande och förväntade behov av 

tillgängliga strandområden inom Täby kommun, som skulle motivera strandskyddets 

utvidgning just i Täby. 

Täby kommun menar härmed att Länsstyrelsens beslut inte klargör varför ett utvidgat 

strandskydd är nödvändigt för att strandskyddets syften ska uppnås, varför beslutet bör 

upphävas.  

Täby kommun anser därutöver att Länsstyrelsen inte har i sitt beslut tagit tillräcklig hänsyn till 

kommunens tidigare invändningar mot att utvidga strandskyddet öster om Vallentunasjön. 

Området ligger i anslutning till, det till sin karaktär liknande området, Sjöberg som 

Länsstyrelsen bedömer inte har tillräckligt höga värden för att motivera ett fortsatt utvidgat 

strandskydd, bland annat på grund av bebyggelsetätheten. Som framgår av kommunens 

yttrande saknar området särskilda naturvärden och är därtill redan ianspråktagen för 

fritidshusområde och campingplats och annan verksamhet. Den befintliga bebyggelsen har till 

del karaktär av åretruntboende och är därmed inte tillgängligt för allmänheten. Detta 

delområde har enligt Täby kommun redan förlorat i betydelse på grund av exploatering. Täby 

kommun föreslår att syn görs i området inom ramen för prövningen av överklagandet. 
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Täby kommun anser att, om Länsstyrelsens beslut inte upphävs i sin helhet, det då bör ändras 

att endast omfatta områden där strandskyddets syften är uppfyllda. Området öster om 

Vallenunasjön bör då inte omfattas av det utvidgade strandskyddet. 

 

 

 

Leif Eriksson     

Tf. Kommundirektör 

 

Bilagor: 

1. Länsstyrelsens i Stockholm beslut av den 19 september 2018 om utvidgat 
strandskydd för Täby (511-53089-2017) 

2. Miljöprogram 

3. Grönplan 

4. Översiktsplan 

5. Yttrande över länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgat strandskydd inom 
Täby kommun 


