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Särskilt yttrande Utvidgat strandskydd Nykvarns kommun (511-39827-2012):  
 
Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn har redan tidigare lämnat synpunkter på det förslag 
som Länsstyrelsen lämnat till beslut om utvidgat strandskydd för Nykvarns kommun (NK). Ert 
ursprungliga förslag var mycket bra och välgrundat, och i linje med kretsens ståndpunkter. Vi 
påpekade i vårt remissvar redan då vikten av att bibehålla 300 m’s gränsen runt Riksintressena 
Yngern och Mälaren.  
Nykvarns kommuns har därefter till Länsstyrelsen inkommit med ett Särskilt Yttrande 
(KS/2013:53) för att få tillstånd radikala förändringar av Länsstyrelens urpsrungliga förslag med 
en minskning till 100 m för fastigheten Älgbostaden (Norra Yngern), Mälarområdena 
Sundsvik-Stensättra, Stensättra-Björknässtrand, Stora Härnö-tidigare hamnen i Taxinge, sjön 
Måsnaren och angivet att man också önskar begränsingar för Långsjön (östra), som dock 
hanteras som ett separat ärende. 
 
Vi vill med detta yttrande på det bestämdaste motsätta oss kommunstyrelsens 
förändringsförslag med följande argumentation: 
 
Älgbostaden: Ängarna till den lilla gården som NK vill exploatera för villaboende uppskattas i 
dag mycket för de stora blombestånden som alla medborgarna gläds åt varje försommar. Området 
ligger dessutom i sin helhet i Bornsjökilens värdekärna (RUFS Gröna kilar), som ska undantas 
från bebyggelseexploatering och inom 300 m avstånd från Riksintresset Yngern. Ett av 
huvudargumenten för den senare klassningen (NRO01032) är sjöns så gott som helt obebyggda 
strandlinje. I dagsläget finns ingen tätortsbebyggelse alls runt sjön, och detta bör inte heller 
introduceras, då det bl.a. skulle förhindra fri rörlighet för t.ex. klövdjur. Kommunen har idag 
ingen brist på lediga/obebyggda villatomter och det lilla, obetydliga nya bostadsantalet som en 
exploatering skulle leda till saknar betydelse för Stockholmsregionen bostadförsörjning.   
Kommunen bör kunna tillskjuta de medel som krävs för att det lilla antalet angränsande 
fastigheter som man önskar ansluta till VA blir detta utan att man skövlar de fina naturvärdena 
som idag finns i detta område. 
 
Mälarområdena Sundsvik-Stensättra, Stensättra-Björknässtrand, Stora Härnö-tidigare hamnen i 
Taxinge: Argumenten för att inte reducera strandskyddet vid Mälaren är liknande som för 
Älgbostaden. Mälaren med öar samt strandområden är dessutom skyddade genom särskilda 
hushållningsbestämmelser i 4 kap. 1 och 2 §§ MB, och i förarbetena framgår att också större 
sammanhängande områden som är förhållandevis opåverkade av bebyggelse ska bevaras.  
NKs exploateringsförslag Mälarstråket (Se NKs nya Översiktsplan 2014) i kombination med en 
minskning av strandskyddet till 100 m skulle tyvärr leda till en ”klyvning” av de idag 
sammanhängande stora naturområden i en östlig och västlig del, vilket inte skulle vara bra för 
faunan. Ett ev. genomförande av Mälarstråket är alltså ett ytterligare argument att bibehålla 300 
m-gränserna för fri passage både vid Älgbostaden och Mälarområdena. Av den MKB som redan 
framtagits för NKs nya Översiktsplan (2014) framgår dessutom att de strandnära planförslagen 
längs sjöarna Turingen och Mälaren skulle innebära stora negativa konsekvenser på värden för det 
kustnära friluftslivet.   
 
Det finns inte heller några skäl att inte ha 300 m strandskydd för Måsnaren och Långsjön (östra). 
Igen, så har kommunen och privata exploatörer redan betydande problem att sälja iordningsställda 
villatomter, varför det står ett stort antal obebyggda tomter redan nu. NK bör i stället koncentrera 
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sig på att bygga centrumnära lägenheter, som inte leder till ett bilberoende, så att kommunen kan 
nå upp till sitt åtagande rörande CO2-utsläpp. En sådan, alternativ inriktning skulle enligt RUFS 
kunna få en stor betydelse för regionens bostadsförsörjning utan att man skövlar de fina, ovan 
nämnda områdena. 
 
Sammanfattningsvis, Naturskyddsföreningen i Södertälje-Nykvarn föreslår att Länsstyrelsen i 
alla delar avslår de förändringar för det utökade strandskyddet som Nykvarns kommun föreslår i 
sitt Särskilda Yttrande (KS/2013:53) och att Ni i stället fastställer Ert ursprungliga förslag och 
bibehåller 300 m strandskydd i samtliga ovan nämnda områden. 
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