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§ 42
Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Ekerö kommun
Remissyttrande till Länsstyrelsen i Stockholms län
Dnr KS13/284
Förslag till Kommunstyrelsen
1) Kommunstyrelsen antar yttrande 2014-03-10, beträffande Länsstyrelsen i Stockholms
läns förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Ekerö kommun.
2) Kommunstyrelsen beslutar att ge Kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att
underteckna yttrandet.
3) Paragrafen justeras omedelbart.
__________
Reservationer
Lena Holst (MP) har inkommit med en skriftlig reservation.
__________
Yrkanden
Adam Reuterskiöld (M) yrkar bifall till föreliggande förslag till yttrade.
Lena Holst (MP) yrkar avslag på föreliggande förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att Kommunstyrelsens
arbetsutskotts beslutar i enlighet med Adam Reuterskiölds (M) yrkande.
__________
Sammanfattning av ärendet
I Stockholms län gäller utvidgat strandskydd längs vissa stränder. Länsstyrelsen har fått i
uppdrag av regeringen att se över det utvidgade strandskyddet med syftet är att klargöra
skälen för utvidgningarna.
Länsstyrelsen genomför nu en översyn av främst de områden som redan idag har utvidgat
strandskydd. Inför remissen har möten med kommunen genomförts bland annat i syfte att
redovisa Länsstyrelsens förslag till beslut om utvidgat strandskydd. Efter justering av
förslaget har nu kommunen möjlighet att inkomma med synpunkter.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande stadsarkitektkontoret, 2014-03-05
Yttrande - Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Ekerö kommun
Remiss av förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Ekerö kommun
__________
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Reservation i KSau 2014-03-25, ärende 7, Strandskydd i Ekerö kommun
MP anser att Länsstyrelsens förslag till utvidgat strandskydd i Ekerö kommun bör genomföras. Ett
ökat strandskydd är extra viktigt nu då inflyttningen till Stockholm fortsätter att öka med snabb
utbyggnad som följd. Stränderna på Mälaröarna kommer i framtiden bli än viktigare, vi behöver
trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och säkerställa goda
livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Allt i enlighet med Miljöbalkens kap 7,
paragraf 13.
Det är viktigt att Länsstyrelsen, och inte kommunen själv, beslutar om dispenser från
strandskyddsbestämmelserna. Länsstyrelsen har bättre förutsättningar än kommunen att stå fri från
påtryckningar att gynna lokala intressen.
Samtidigt anser vi att det är rimligt och viktigt att fastighetsägare i närheten av strandskyddszonen
kan söka lov, dvs dispens från strandskyddet, att bygga gemensamma bryggor för bad och förtöjning
av båtar. Men dispenser får inte leda till att fria, sammanhängande strandområden styckas upp och
blir mindre allemansrättsligt tillgängliga eller skapar barriärer för djur och växter.
Lena Holst
Mp Mälaröarna
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