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Ett program till detaljplan f'ör Säbyvikens marina, del av fastigheten Rydboholm 
2:1, har sänts till Länsstyrelsen för samråd. Programmet innehåller förslag på 
utvidgning av befintlig marin verksamhet för fritidsbåtar. Utöver detta planeras 
campingplatser med tillhºr~de service- och badanläggningar mm. 

Länsstyrelsens roll i samrådet är bland annat att ge råd om tillämpningen av 2 och 
3 kap. plan- och bygglagen, verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljö
balken tillgodoses, att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken följs och att 
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken inte upphävs i strid med gällande 
bestämmelser. Länsstyrelsen ska även verka för att frågor om användningen av 
mark- och vattenområden, som angår två eller flera kommuner, samordnas på ett 
lämpligt sätt1

• 

Länsstyrelsens synpunkter 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen har förståelse f'ör önskemålen om att expandera den nuvarande 
verksamheten i Säbyviken, då fritidsbåtsmarinan redan är etablerad och ur 
båtägarens perspektiv ligger skyddat och nära allmänna kommunikationer. 
Säbyviken omfattas dock av flera bestämmelser till skydd för allmänna intressen. 
Det gäller exempelvis bestämmelser om strandskydd, lagen om kulturminnen, 
miljökvalitetsnormer för vatten och riksintresse för friluftslivet. Säbyviken ingår 
även i Länsstyrelsens inventering Trösklade havsvikar i Stockholms län (rapport 
1991 :9) och berör regionala grönstrukturen, Bogesundskilen, enligt RUFS. 
Programområdet gränsar också till två Natura-2000 områden. 

Länsstyrelsen anser att marin verksamhet i anslutning till stränderna i allmänhet 
innebär ett ianspråktagande av mark på ett sätt som motverkar strandskyddets 
syften. En utökning av antalet båtplatser för vinterförvaring kommer att innebära 
stora ingrepp i Säbyvikens naturmiljö. En fördubbling av antalet bryggplatser 
riskerar att förvärra dokumenterade miljöproblem i vattenområdet. För att kunna 
ta ställning till projektets genomförbarhet krävs en omfattande miljökonsekvens
beskrivning. Frågor av särskild betydelse är Säbyvikens nuvarande vattenkvalitet 

1 Se 5 kap 2 § plan- och bygglagen. 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
Box 22067 

Besöksadres5 

Hantverkargatan 29 
Telefon 

08-785 40 00 
E-post/webbplats 

stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 

104 22 STOCKHOLM 

l (6) 



8 

, r 

LÄNSSTYRELSEN PROGRAMYTTRANDE 
I STOCKHOLMS LÄN Datum Beteckning 

2010-09-22 4021 -10-7003 

och fastställda miljökvalitetsnormer . .fOI vatten2
, natur- och kulturvärden samt 

områdets betydelse .för rekreation och.friluftsliv . .Då påverkansområdet sträcker 
sig utanför Säbyvikens vattenområde b.ehöver planeringsförutsättningarna 
redovisas i ett större geografiskt sammanhang. Utöver-miljöaspekterna, behöver 
även möjligheterna till en trafiksäker väganslutning till och från planområdet 
klarläggas. 

Inför kommande bedömning av särskilda skä/3 för upphävande av strandskyddet, 
efterfrågar Länsstyrelsen en kommunövergripande behovsanalys av camping
platser samt sommar- och vinterplatser för fritidsbåtar inom kommunen, och 
därtill även alternativa lokaliseringar som kan tillgodose dessa behov. 

Utifrån nuvarande programhandling och Länsstyrelsens samlade erfarenhet är det 
vår bedömning att en utvidgning av befintlig verksamhet i Säbyviken inte är 
lämplig. Ett flertal frågeställningar behöver klaras ut för att kunna bedöma om 
projektet kan realiseras. Vid ett slutligt ställningstagande till projektets genom
förbarhet (marina samt camping) kan de allmänna intressena beskrivna ovan, 
komma att ställas mot anspråken som framgår av planprogrammet 

Strandskydd 

Inom programområdet finns en gällande byggnadsplan för småbåtshamn som ' 
fastställdes av Länsstyrelsen i Stockholms län 1981-05-21 (Lst:s fastställelse
beslut bifogas). A v beslutet framgår att område med beteckningen Ub (båtupp
lagsändamål), Th (område för harnnändamål) samt Vb (vattenområde för 
småbåtshamnsändamål) inte ska omfattas av strandskydd. Vidare framgår att 
strandskyddet ska ligga kvar inom området betecknat V (vattenområde) samt 
inom planområdet i övrigt (grönområde). I beslutet förordnades även om träd- , 
fållningsförbud enligt 11 O § byggnadslagen. Utifrån programhandlingen och 
gällande byggnadsplan noterar Länsstyrelsen att befintliga bryggor delvis 
placerats på strandskyddat vattenområde. Det gäller främst den södra bryggan, 
som i sin helhet ser ut att ligga utanför byggnadsplanens Vb område, men även 
övriga bryggors yttersta del. Flygbilden i planprogrammet visar även att befintlig 
marina har tagit delar av byggnadsplanens grönområde i anspråk. 

A v Lagen om införande av miljöbalken l O a §framgår att strandskydd inträder 
automatiskt inom hela planområdet när en fastställd byggnadsplan upphävs eller 
ersätts av en ny detaljplan enligt Plan- och bygg/agen. Innebörden av detta är att 
frågan om upphävande ska prövas på nytt inom hela planområdet En förut
sättning för ett upphävande av strandskyddet är att det föreligger särskilda skäl 
enligt 7 kap 18 c .§ miljöbalken samt att intresset av att ta marken i anspråk, på det 
som sätt som planen anger, väger tyngre än strandskyddsintresset45

• 

2 http ://www.vattenmyndighetema.se/vattenmyndigheten/amnen/Norra+Ostersjon/ 
3 Se 7 kap 18 c § miljöbalken 
4Se checklista för upphävande av strandskydd vid detaljplaneläggning, 
http://www.ab. lst.se!templatesllnformationPage 14906.asp 
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