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Förordnande om strandskydd inom Håbo kommun 
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Beslut: 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 15 § naturvårdslagen att 
strandskydd för att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv ska gälla i den omfattning för de sjöar och vattendrag med 
öar, holmar och skär inom kommunen som framgår av bifogade 
förteckningar och karta, bilagorna A-C. 

Redogörelse för ärendet: 

Länsstyrelsen remitterade år 1986 ett förslag till nytt förordnande om 
strandskydd enligt 15 § naturvårdslagen. Efter utställning i 
kommunen bearbetades förslaget med hänsyn till de synpunkter som 
kom in. Förslaget ledde emellertid inte till något förordnande från 
länsstyrelsens sida. Förslaget har på nytt ställts ut i kommunen under 
tiden 1 mars - 1 april 1993. Kommunstyrelsen har den 3 maj 1993 
behandlat ärendet. Kommunen föreslår att utvidgat strandskydd om 
300 meter ska gälla längs strandpartier som bedöms som särskilt 
skyddsvärda för det rörliga friluftslivet i enlighet med kommunens 
översiktsplan. För övriga strandpartier ska enligt kommunen 
generellt strandskydd om 100 meter gälla. 

Motivering: 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i 
vatten för växt- och djurlivet samt, enligt lagen (1987:12) om 
hushållning med naturresurser mm, ge en från allmän synpunkt 
lämplig användning av mark- och vattenresurserna. Strandskyddet 
omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen 
vid normalt medelvattenstånd. Länsstyrelsen får utvidga det till högst 
300 meter från strandlinjen när det behövs för att tillgodose något av 
strandskyddets syften. Länsstyrelsen får vidare förordna att 
strandområde som uppenbart saknar betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften inte ska omfattas av strandskydd. 
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Håbo kommun har föreslagit att strandskyddet minskas till 100 meter 
för delar av Mälaren. Länsstyrelsen konstaterar att hela Mälaren utgör 
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt såväl 2 som 3 kap. 
na turres urslagen. 

Länsstyrelen bedömer därför, i likhet med de bedömningar som gjorts 
i Enköpings och Uppsala kommuner, att det är motiverat med 300 
meter även i Håbo kommun. 

Länsstyrelsen finner att det nu föreliggande förslaget sammantaget i 
tillräcklig mån tryggar förutsättningarna vad avser allmänhetens 
fril uftsli v. 

Vad gäller övriga angivna syften i 15 § naturvårdslagen i dess ändrade 
och utvidgade lydelse fr o m den 1 juli 1994 om att även bevara goda 
livsvillkor på land och i vatten för växt- och djurlivet avser 
länsstyrelsen att snarast utreda frågorna och fatta beslut om eventuellt 
utvidgat strandskyddsområde för också dessa intressen. 

Vidare har länsstyrelen för avsikt att med tillämpning av 15 § i den 
nya lydelsen och enligt övergångsbestämmelserna ompröva behovet 
av strandskyddsområde vad gäller tidigare meddelade förordnanden 
om undantag från strandskydd. 

För de detaljplaner som kommit in till Länsstyrelsen för 
fastställelseprövning respektive antagits efter den 1 juli 1975 finns i 
regel särskilda beslut som anger hur eventuellt strandskydd 
behandlats. Planer som kommit in till Länsstyrelsen för 
fastställelseprövning före den 1 juli 1975 omfattas inte av strandskydd. 

Strandskyddets omfattning inom befintliga naturreservat framgår av 
bilaga B. 

Detta beslut träder i kraft den 20 januari 1995 varvid Länsstyrelsens 
tidigare förordnande den 18 juni 1975, dm 11.123-1167-75, om 
strandskydd såvitt avser Håbo kommun upphör att gälla. 

Beslutet gäller även om det överklagas. 

Beslutet kan överklagas hos regeringen, miljö- och 
naturresursdepartementet, se bilaga D. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog 
landshövding Jan-Erik Wikström, ordförande, samt ledamöterna Bror 
R Eriksson, Gunnar Hedberg, Lennart Hedquist, Gunnar Hofring, Leif 
Hällström, Agneta Kyller, Stephen Pettersson och Johnny Svahn samt 
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tjänstgörande suppleanterna Bengt-Olov Eriksson, Uno Jansson, Rolf 
Jönsson, Birger Pettersson, Per-Otto Sylwan och Stig Thorsell. Mot 
beslutet reserverade sig Gunnar Hedberg, Lennart Hedquist samt 
Birger Pettersson. 

I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Ulf Henricsson, 
länsarkitekt Olle Lundgren, länsassessor Carl Eric Nygren och 
miljövårdsdirektör Martin Petterson, föredragande. 

Martin Petterson 

BILAGOR 
Förteckning över sjöar och vattendrag (bilaga A) 
Förteckning över naturreservat (bilaga B) 
Karta 1:S0 000 (bilaga C) 
Hur man överklagar (bilaga D) 

SÄNDLlSTA 
Kopia till 
Statens naturvårdsverk + OK 
Byggnadsnämnden i Håbo kommun (2 ex) 
Boverket 
Vägförval tningen 
Skogsvård ss tyreIsen 
Fastighetsbildningsmyndigheten i Uppsala dt 
Fas tighetsreg. myndigheten 
Skogssällskapets Förvallning AB, Norbyväg. 35, 752 39 Uppsala + OK 
Naturskyddsföreningen i Enköping, c/o Berthold Beste, Grönsöö, 745 
99 Enköping 
Intas i länets författningssamling 
Kungörs i orlstidn. 

T.€Jkx) 
Akten /ML 
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Strandskydd enligt 15 § naturvårdslagen gäller i nedan angiven omfattning för 
följande sjöar och vattendrag med öar, holmar och skär. Inom detaljplanelagda 
områden kan dock särskilda beslut gälla. Strandskyddets omfattning inom 
naturreservat framgår av bilaga B. Strandskyddet räknas från strandlinjen såsom 
denna redovisas på ekonomiska kartan i skalan 1:10 000. 

Sjöar 

Lillsjön 

Mälaren 

Lilla Ullfjärden 
Stora Ullfjärde 

Vattendrag 

Bäcken vid Vattunöden 

100 m på land och i vatten 

300 m på land och i vatten 

300 m på land och i vatten 
300 m på land och i vatten 

Ekonomiska kartan blad 

11719 

11719, 29 
11729 

nedströms en punkt 350 m NV Hummel viken 100 m på land och i vatten 
(bilaga 1) 
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namn 

huvud 

Skokloster 
Hjälstaviken 

Beslutsdatum 

1970-09-22 

1977-10-21 

1972-08-22 
1982-04-23 

Bilaga B 

231-571-93 

Strandskydd inom reservat 

300 m på land och i vatten 

300 m i vatten 

Inget strandskydd 
Inget strandskydd 


