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Förslag till riksintressen för friluftslivet
Remissyttrande över Länsstyrelsens förslag (100-1588-2013)
Dnr KS13/235-814
Denna remiss avser i första hand de urval av områden och avgränsningar för
områdena, som föreslås av Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ekerö kommun berörs för närvarande av ett riksintresseområde för
friluftslivet, benämnt ”Björkfjärden-Prästfjärdens övärld”. Området omfattar
för kommunens vidkommande även följande landområden: Adelsö, några
strandområden av ringa utsträckning på nordvästra delen av Munsö, Björkö,
Kurö, Eldgarnsö samt ett antal mindre öar i denna del av Mälaren. Detta
riksintresseområde berör också mark- och vattenområden i Upplands Bro
kommun och Södertälje kommun.
Länsstyrelsen föreslår nu smärre förändringar som innebär en något reducerad
omfattning på landsdelen av Munsö - medan sjöområdet till vissa delar
reduceras, såväl som utvidgas i en omfattning som saknar betydelse. Motivet
att förändra omfattningen av riksintresseområdet, är huvudsakligen
omvärdering av det beslutsunderlag som låg till grund för ställningstagandet
om geografisk avgränsning.
Ett nytt riksintresseområde för friluftslivet som benämns ”Bornsjön” föreslås få
en nordlig avgränsning i sjöområdet som till stor del sammanfaller med Ekerö
kommuns vattengräns emot Salems kommun. Den geografiska avgränsningen
för föreslaget riksintresseområde sammanfaller till mycket övervägande del
med det befintliga Bornsjö naturreservat. I det fall detta riksintresseområde för
friluftslivet bildas, kommer delar av Salems kommun, Botkyrka kommun samt
Södertälje kommun att ingå i området - men lämnar inga influenser på markanvändningsplaneringen i Ekerö kommun.
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Ekerö kommun har inget att invända emot föreslaget urval av riksintresseområden, eller avgränsningar för dessa områden. Ekerö kommun utgår vidare
ifrån att inga ytterligare förändringar avseende riksintresseområden kommer
till stånd, efter den vidarebearbetning som kommer att ske genom Statens
naturvårdsverks försorg.
Ekerö som ovan

Peter Carpelan
Kommunstyrelsens ordförande
Kopia till:
stockholm@lansstyrelsen.se
Planeringssamordnaren
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