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Dnr M2018/02522/Me                                                                                Täby Naturskyddsförening 

Regeringskansliet                                                                                           c/o Kathrin Wemgård 

Miljödepartementet (m.registrator@regeringskansliet.se)                    Armebacken 16 

103 33 Stockholm                                                                                            187 64 Täby      

YTTRANDE ÖVER TÄBY KOMMUNS ÖVERKLAGANDE OCH LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Nyligen mottog Täby Naturskyddsförening (TNF) vissa handlingar i ovannämnda mål 

(M2018/02522/Me) för att beredas tillfälle att yttra sig över Täby kommuns överklagande av den 

9/10 2018 och Länsstyrelsens (Lst) beslut av den 17/1 2020. 

Såvitt TNF kan utläsa av handlingarna har kommunen denna gång ändrat uppfattning och därför 

överklagat Lst:s beslut i sin helhet vad gäller det utvidgade strandskyddet inom kommunen. I första 

hand vill kommunen att strandskyddet skall reduceras till den generella zonen om 100 m överallt där 

strandskydd skall råda och i andra hand att beslutet skall inskränkas till att gälla enbart ”områden där 

strandskyddets syften är uppfyllda”. Därutöver anser kommunen att Lst i sitt beslut inte tagit 

tillräcklig hänsyn till kommunens tidigare invändningar mot att utvidga strandskyddet öster om 

Vallentunasjön och likställer samtidigt det området med Sjöbergsområdet, där Lst inte fann skäl till 

utvidgat strandskydd. 

I sitt beslut den 17/1 2020, efter kommunens överklagande, tillstyrkte Lst överklagandet beträffande 

campingområdet öster om sjön, alltså ungefär från Nygårds värdshus c:a 700 m norrut, men vidhöll 

sitt förra beslut i övriga delar. 

TNF delar inte kommunens uppfattning om att det saknas skäl till utvidgat strandskydd inom 

kommunen. Föreningen anser alltså att Lst:s beslut om utvidgat strandskydd inte skall upphävas i 

någon del. 

Vad gäller campingområdet, så är detta förvisso ianspråktaget för verksamheterna men till 

övervägande del enbart med husvagnar och annan flyttbar egendom, varför områdets höga 

skyddsvärde blir extra tydligt framträdande om verksamheterna så småningom upphör. Därför anser 

TNF att området skall få utökat strandskydd i enlighet med Lst:s ursprungliga beslut. 

I övrigt så vidhåller TNF sina argument rörande Sjöbergsområdet, vilka tidigare har framförts i 

föreningens överklaganden. 
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