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O Österåker 
Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen 2015-09-28 

KS § I 1:9 Dnr. KS 2012/0014 

Komplettering av överklagande i regeringens ärende nr 
M2015/2890/Me om upphävande av strandskydd för delar av 
detaljplan för Boda Gård I 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07 överlämnas som kommunens 
komplettering till kommunens överklagande 2015-07-14 av Länsstyrelsens beslut om 
upphävande av strandskydd inom detaljplan för Boda Gård 1. 

2. Omedelbar justering av ärendet. 

Reservation 
Jonas Jonsson (MP) reserverar sig till förmän för eget förslag. 

Särskilt yttrande 
Michaela Haga (C) lämnar ett särskilt yttrande 
Viktigt att vi värnar vattenkvaliteten för hela området och viktigt att värna även de smä 
vattendragen. Att vi i framtida exploatering tar hänsyn till vattenavrinning, biologisk mångfald 
och ev fiskvandring samt de skyddsåtgärder som finns beskrivna i naturvärdesbedömning 
oavsett hur beslutet faller ut. 
Michaela Haga (C) 

Sammanfattning 
Kommunen har 2015-07-14 överklagat Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd 
inom detaljplan för Boda Gård 1. 

Beslutsunderlag 
- Kommunstyrelsens planarbetsutskott har behandlat ärendet 2015-09-16, § 6:12. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07. 

Michaela Fletcher (M) anmäler jäv och lämnar lokalen. Christina Funhammar (M) ersätter 
Michaela Fletcher (M) under detta ärende. 

Förslag till beslut 
Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till samhällsbyggnads förvaltningens beslutsförslag 
innebärande att föreliggande tjänsteutlåtande daterat 2015-09-07 överlämnas som kommunens 
komplettering till kommunens överklagande 2015-07-14 av Länsstyrelsens beslut om 
upphävande av strandskydd inom detaljplan för Boda Gård 1. 

Jäv 

Forts. 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Mathias Lindow (FP) yrkar pa tillägg innebärande omedelbar justering av ärendet. 

Johan Boström (M) yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Michaela Haga (C) yrkar bifall till besluts förslaget samt lämnar ett särskilt yttrande. 

Conny Söderström (M), Lennart Berneklint (ÖP) och Arne Ekstrand (KO) yrkar bifall till 
beslutsförslaget samt biträder Michaela Hagas (C) särskilda yttrande. 

Mathias Lindow (FP) biträder Michaela Flagas (C) särskilda yttrande. 

Jonas Jonsson (MP) yrkar avslag till förmån för eget förslag enligt den föreslagna 
kompletteringen dras tillbaka avseende regeringens ärende M2015/2890/Me med följande 
motivering: 
1. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och 
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig 
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik 
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. Detta enligt Riksdagens 
definition av miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. Ett rikt växt- och djurliv är också ett 
av de miljömål som prioriterats inom ramen för den regionala miljömålsdialogen. Bebyggelse 
längs stränder och upphävande av strandskydd kan innebära inskränkningar i det allmänna 
friluftslivet, minskade upplevelsevärden samt negativa konsekvenser för djur- och växtliv i 
såväl vattnet som på land. Att värna grönstrukturer i vardagslandskapet är viktigt om trenden 
med en utarmad biologisk mångfald ska kunna brytas. 
2. Fylligt Riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag framgår 
att "Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas." Det innebär att 
• Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och vattendrag kan 
fortleva i livskraftiga bestånd. Bevarande av värdefulla naturmiljöer i och i anslutning till sjöar 
och vattendrag. 
• Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för hotade, sällsynta eller 
hänsynskrävande arter samt för naturligt förekommande biotoper med bevarandevärden. 
• Hotade arter skall ha möjlighet att sprida sig dll nya lokaler inom sina naturliga 
utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populadoner säkras. 
• Biologisk mångfald återskapas och bevaras i sjöar och vattendrag. 
3. Fin av Calluna genomförd groddjursinventering 2012 redovisade att flertalet grodarter finns 
i området kring träsken och där finns även salamander. Flera av dessa arter är skyddade enligt 
artskyddsförordningen. Inventeringen visar att groddjursvandring av främst paddor men även 
vattensalamander sker till Boda träsk. 

Forts. 

Justerand signaturer Utdragsbestyrkande 
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4. Enligt EUs Art- och habitatdirektiv 92/43/EEG framgår värnandet av biologisk mångfald 
och gynnsam bevarandestatus av en livsmiljö där vild flora och fauna av gemenskapsintresse 
finns. Att bebygga området nära Boda Träsk och upphäva strandskyddet gynnar inte den 
livsmiljö för t. ex. groddjur som nämnts ovan. 
5. Ett upphävande av strandskyddet kan på sikt komma att inverka negativt på friluftslivet, på 
tillgängligheten för allmänheten, samt på ovan nämnda arter och biotoper. Ett upphävande av 
strandskyddet säsom formulerat enligt kommunens kompletterande text skulle strida mot 
strandskyddets syften, vilket även Länsstyrelsen pekar på. 

Ann-Christine Furustrand (S), Roger Johansson (RP) och Andreas I.ennkvist Manriquez (V) 
biträder Jonas Jonssons (MP) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om Kommunstyrelsen beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkanden 
eller enligt Jonas Jonssons (MP) yrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt 
Mathias Lindows (FP) yrkande. 

Omröstning 
Omröstning begärs och ska verkställas. Den som är för Mathias Lindows (FP) yrkanden röstar 
ja, den det ej vill röstar nej. 

Omröstningen utfaller enligt bilagd omröstningslista med 7 ja-röster och 6 nej-röster. 

Expedieras 
- Regeringskansliet 
- Samhällsbyggnads förvaltningen 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande 
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Omröstningslista 

Kommunstyrelsen i Österåkers kommun (mandatperiod 2015 - 2018) 
KS 2015-09-28, § 11:9 

Parti Ledamöter Närvarande Ersättare J N A 

M Johan Boström X X 

M Hampe Klein X X 

FP Mathias Lindow, l:e vice ordf. X X 

FP Jenny Nordström - Conny S. X 

C Michaela Haga X X 

KD Arne Ekstrand X X 

S Ann-Christine Furustrand, 2:e vice ordf X X 

S Anas Abdullah X X 

s Mats Larsson X X 

RP Roger Johansson X X 

MP Michael Solander - Jonas J. X 

V Andreas Lennkvist Manriquez X X 

M Michaela Fletcher, ordförande - Christina F. X 

Ersättare 
M Conny Söderström X 

M Christina Funhammar X 

M Kenneth Netterström X 

OP Lennart Berneklint X 

S Hans Johansson -

11P Peter Länder X 

MP Jonas Jonsson X 

Resultat 7 6 -
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