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Samhällsbyggnadsförvaltningen Till Kommunstyrelsen 
Lars Barrefelt 
Datum 2015-10-26 
Dnr KS 2012/0069-214 

Överklagande av Länsstyrelsens i Stockholms läns beslut 
om upphävande av strandskydd för delar av detaljplan för Hästängsudd. 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen i Stockholm har efter kommunens ansökan 2015-04-15 genom beslut 2015-10-12 
(ärendenr 5116-18798-2015) upphävt strandskyddet inom viss del av detaljplan för Hästängsudd. 
Upphävandet överensstämmer inte helt med kommunens ansökan, varför kommunstyrelsen föreslås 
överklaga nämnda beslut. Överklagandet måste senast 2015-11-04 ha inkommit till Länsstyrelsen. 

Beslutsförslag. 
Kommunstyrelsens planarbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut om upphävande av strandskydd, med ärendenr 5116-18798-
2015, överklagas i de delar som framgår av föreliggande tjänsteutlåtande, daterat 2015-10-26. 

Bakgrund 
Österåkers kommun har ansökt hos Länsstyrelsen i Stockholms län om upphävande av strandskydd 
för delar av detaljplan för Hästängsudd. Ansökan är daterad 2013-10-02, rev. 2015-04-15. 
Strandskyddet hanteras för detaljplanerna i Svinninge i enlighet med miljöbalken i dess lydelse före 
2009-07-01, varför länsstyrelsen har att besluta om upphävande. Länsstyrelsen har 2015-10-12 beslutat 
att upphäva strandskyddet inom delar av detaljplanen för Hästängsudd. Avgränsningen av det område 
för vilket strandskyddet upphävs skiljer sig dock från kommunens ansökan varför kommunen föreslås 
överklaga länsstyrelsens beslut. 

Österåkers kommuns motiv för överklagande 
Aktuell detaljplan för Hästängsudd ingår bland det 30-tal detaljplaner som upprättats i 
Svinningeområdet baserat på det planprogram som antogs av kommun fullmäktige i december 2005. 
Ett stort antal av dessa detaljplaner omfattar strandnära områden där Österåkers kommun 
(Kommunen) ansökt om och beviljats upphävande av strandskyddet för kvartersmark och gatumark. 

Kommunens planläggning i Svinninge sker för att möjliggöra bostadsbyggande samt för att förbättra 
miljön genom utbyggnad av allmänt vatten och avlopp. I planläggningen prövas 
bebyggelseutvecklingen bl a mot strandskyddet. Genom allmän plats, NATUR, har värdefulla 
grönområden säkrats. I de fall dessa områden är strandnära bibehålls strandskyddet. 

I aktuell detaljplan för Hästängsudd och för övriga detaljplaner i Svinninge har kommunen haft ett 
omfattande samråd med länsstyrelsen för att finna rimliga avgränsningar av byggrätter inom 
bostadskvarteren och för att säkra naturvärden. Kommunen har efter diskussion med länsstyrelsen 
anpassat och begränsat byggrätterna i strandzonen i detaljplanen för Hästängsudd. Trots detta hat-
länsstyrelsen för aktuell detaljplan gjort ett annorlunda ställningstagande till strandskyddet och 
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tomternas hemfridszon än i tidigare detaljplaner i Svinningeområdet utan att förändringar skett i 
lagstiftningen. För kommunens planläggning, särskilt inom ett sammanhängande område såsom 
Svinninge, är det angeläget med enhetliga och konsistenta planeringsförutsättningar. Detta gäller även 
fastighetsägarnas förståelse för planläggningen och tillståndsprövningen. 

Såsom tydligt framgår av kommunens ansökan om upphävande av strandskyddet inom detaljplanen 
för Hästängsudd utgörs det strandområde för vilket upphävande söks i huvudsak av tomter som är 
ianspråktagna med en tydlig hemfridszon ner till vattnet. Alla utom två fastigheter är sedan länge 
bebyggda och brukade. Kommunen delar inte länsstyrelsens uppfattning att de bebyggda fastigheterna 
Svartgarn 2:225, 2:226, 2:227, 2:195 och 2:196 inte är ianspråktagna, utan anser att dessa fastigheter i 
sin helhet, trots avståndet från huvudbyggnaderna till strandlinjen, är att anse som ianspråktagna 
tomter. Länsstyrelsens beskrivning av ett sammanhängande allemansrättsligt område eller stråk, som 
innefattar fastigheten Svartgarn 2:224 och delar av Svartgarn 2:225, 2:226 och 2:227, vilket 
länsstyrelsen anger varit av betydelse för deras bedömning, överensstämmer inte med de faktiska 
förhållandena. Strandzonen inom fastigheterna Svartgarn 2:225, 2:226, 2:227 kan inte anses allmänt 
tillgänglig och något naturligt allmänt stråk, som innefattar även fastigheten Svartgarn 2:224 finns inte. 
Det finns således särskilda skäl att upphäva strandskyddet för fastigheterna Svartgarn 2:225, 2:226, 
2:227 2:195 och 2:196 och fastigheterna saknar intresse för strandskyddet. Utnyttjandet av marken i 
enlighet med detaljplaneförslaget väger tyngre än strandskyddsintresset. Detta innebär att en vägning 
enl. proportionalitetsprincipen mellan de allmänna och enskilda intressena i detta fall bör utfalla till 
fördel för de enskilda. 

Kommunen yrkar att regeringen omprövar länsstyrelsens beslut i de delar där strandskyddet inte 
upphävts för de bebyggda fastigheterna, Svartgarn 2:225, 2:226 och 2:227, 2:195 och 2:196 i enlighet 
med kommunens ansökan. 

Fastigheten Svartgarn 2:224 utgör enskild infart till de direkt angränsande fastigheterna och enskild 
mark för uthus och bryggor och upplevs inte allemansrättsligt tillgänglig och nyttjas inte så. Då denna 
fastighet samt fastigheten 2:505 inte är bebyggda och således ingen hemfridszon kan hävdas avstår 
dock kommun från att överklaga länsstyrelsens beslut i dessa fall. 

Bilagor 
1. Begäran om upphävande av strandskydd inom detaljplan för Hästängsudd, Österåkers kommun, 

Stockholms län, 2013-10-02, rev 2015-04-15 
2. Plankarta för detaljplan Hästängsudd med förslag till upphävande av strandskydd, 

upprättad 2015-03-12 
3. Länsstyrelsens beslut om upphävande av strandskydd för detaljplan för Hästängsudd 

Kent Gullberg 
Samhällsbyggnadschef 
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- Länsstyrelsen i Stockholms län 

Begäran om upphävande av strandskydd inom detaljplanen 
Hästängsudd, Österåkers kommun, Stockholms län. 

Österåkers kommun ansöker härmed om upphävande av del av strandskydd 
inom detaljplan för Hästängsudd för hela eller delar av fastigheterna 
Svartgarn 2:515, 2:509, 2:505, 2:489, 2:467, 2:466, 2:465, 2:464, 2:463, 
2:249, 2:248, 2:240, 2:224, 2:220, 2:219, 2:218, 2:217, 2:216, 2:215, 2:214, 
2:213, 2:212, 2:211, 2:210, 2:209, 2:208, 2:207, 2:206, 2:205, 2:204, 2:203, 
2:202, 2:201, 2:200, 2:199, 2:198, 2:197, 2:196, 2:195, 2:9. 

Aktuell planområdesavgränsning och gällande strandskyddsområde. 
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Bakgrund 

Strandskydd om 100 meter råder inom planområdet utmed en drygt 2200 
meter lång strandlinje. Strandområdet inom aktuell detaljplan ligger i 
huvudsak inom privata fastigheter där tomtmarken sedan länge är 
ianspråktagen för bostadsändamål. Fritidsboende förekommer i enstaka 
fastigheter. Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

Gällande planer 

Strandområdet är inte planlagt sedan tidigare. Dock är i princip hela 
kuststräckan ianspråktagen för bostadsfastigheter med undantag för två 
mindre och ett större naturområde, alla med befintliga bryggor. 

Planförslaget 

Detaljplaneläggningen av Hästängsudd, liksom för hela Svinningeområdet, 
syftar till att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. 
Området utgörs till större delen av permanentbostäder. Utöver de 80 
befintliga bostadsfastigheterna möjliggörs ett tillskott av 36 nya. I planens 
norra del planeras en förskola. Planläggningen är en förutsättning för 
utbyggnad av allmänt VA-nät i Svinningeområdet. 

Strandskyddet avses upphävas för kvartersmark och vägar. Strandskydd på 
övrig allmän plats avses kvarstå. Strandlinjen inom planområdet är drygt 
2200 meter lång. Kvartersmark planläggs för bostadsändamål längs ca 1800 
meter. NATUR planläggs i fyra områden, varav ett större, längs totalt ca 370 
meter. BAD planläggs längs ca 30 m i anslutning till ett av naturområdena. 

Vy från Travstigen mot planerad allmän plats. Vass dominerar strandlinjen mellan privata 
bryggor runt i stort sett hela Hästängsudd. 
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Särskilda skäl 

Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Enligt 7 kap. 18 § 
miljöbalken får länsstyrelsen upphäva strandskyddet för område som 
kommer att ingå i detaljplan, om särskilda skäl föreligger. Nedan redovisas 
de särskilda skäl som kommunen åberopar för upphävande av 
strandskyddet: 

Redan ianspråktagen mark 
Större delen av strandskyddsområdet ligger inom privata fastigheter där 
tomtmarken sedan länge är ianspråktagen för bostadsändamål. I stort sett 
alla fastigheterna längs strandlinjen har anlagda bryggor, sjöbodar och andra 
mindre byggnader. Strandområdet kan med hänsyn till befintlig bebyggelse i 
huvudsak anses ligga inom hemfridszon. 

Ortofoto överdel av Hästängsudd med Svartgarn 2:505 och 2:224 markerade med fet linje 

Svartgarn 2:505 och 2:224 
De två fastigheterna är inte bebyggda med bostadshus men ligger inkilade 
mellan ett flertal bostadsfastigheter. De nås endast via hemfridszon genom 
privata trädgårdar och från sjösidan avskärmas de även av kraftiga 
vassbestånd. Svartgarn 2:224 är bebyggd med en brygga och ägs sedan 
lång tid tillbaka av samme ägare som den ovan angränsande bostads
fastigheten 2:489. De ovanliggande bostadsfastigheterna Svartgarn 2:489 
och 2:488 skiljer tillsammans med 2:505 och 2:224 ut sig som tydlig enhet i 
landskapet. Bebyggelse och brygga sammanbinds av en välhållen äng med 
avskärmande skogsvegetation. Siktlinjer och kontakten mellan bostads
bebyggelse och strand är tydligt märkbar. Sammantaget ingår Svartgarn 
2:505 och 2:224 i de omgivande bostadsfastigheternas hemfridszon genom 
att dessa påtagligt spiller över på dem. Med tanke på dessa fastigheternas 
läge där hemfridszon råder anses särskilda skäl föreligga för upphävande av 
strandskyddet. 
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bakgrunden. De obebyggda fastigheterna hänger tydligt samman med bostadsfastigheten 
utan urskiljbara gränser 

Vy från Hästskoringen mot nedfarten till Svartgarn 2:224. Fastighetens skaft mot gatan är 
svår att urskilja och framstår som del av den privata trädgården. 
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Ortofoto över del av Hästängsudd med Svartgarn 2:198 markerade med fet linje 

Svartgarn 2:198 
Svartgarn 2:198 och intilliggande 2:199 med bostadshus ägs sedan länge av 
en och samma ägare. Bostadsbebyggelsen, komplementbyggnader och 
brygga med brygghus utgör en enhet som sträcker sig över båda 
fastigheterna. Hemfridszon råder på båda fastigheterna tillsammans och 
förstärks även av terrängförhållandena. Bebyggelsen är placerad på en höjd 
vilket ger en naturlig avgränsning mellan kvarters marken och den 
intilliggande allmänna ängen som breder ut sig i en dal ner mot stranden. Tät 
vegetation skärmar av fastigheten från vägen. Inom fastigheten Svartgarn 
2:198 pågår byggnation med beviljat bygglov 

För att förstärka den offentliga plats med naturmark som Svartgarn 2:198 
gränsar till är den närmast gränsande tomtmarken belagd med byggförbud. 

Stor ek och komplementbyggnad inom Svartgarn 2:198 där den allmänna ängen nedanför 
skymtar i bakgrunden. Avgränsningen mellan tomtmarken och allmän plats syns tydligt. 
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Ortofoto överdel av Hästängsudd med Svartgarn 2:195 och 2:196 markerade med fet linje 

Svartgarn 2:195 och 2:196 
Svartgarn 2:195 och intilliggande 2:196 är två skogsbeklädda fastigheter 
med varsitt bostadshus. Fastigheten 2:195 är bebyggd med ett bostadshus 
intill Hästskoringen samt tre komplementsbyggnader och brygga vid 
strandlinjen. Komplementsbyggnaderna ligger i ett pärlband och länkar 
samman bostadshuset med dess bryggområde. 

En av tre komplementsbyggnader samt brygganläggning vid strandkanten inom Svartgarn 
2:196. Fastigheten är tydligt i anspråkstagen och hemfridszon gäller. 
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Bostadshuset på fastigheten 2:195 ligger indraget från gatan med tät 
vegetation som skärmar huset från Hästskoringen. Fastigheten är även 
bebyggd med en bakomliggande komplementsbyggnad. Hemfridszon råder 
och förstärks genom terrängförhållandena. Byggnaderna är placerade på en 
höjd vilket ger en naturlig avgränsning mellan kvartersmarken och den 
intilliggande allmänna ängen som breder ut sig i en dal samt ner mot 
stranden. 

Bostadshus samt tomtmark inom Svartgarn 2:195. Fastigheten är relativt igenvuxen. Det är 
dock tydligt att marken är i anspråkstagen och att hemfridszon råder. 

För att stärka ängens offentliga karaktär har en större zon av Svartgarn 2:195 
som gränsar till naturmarken förlagts med byggförbud. 

Förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
Inom planområdet kan allmänheten nå strandlinjen via fyra natur- och 
badområden varav ett större område. Tillgängligheten på tomtmark i de 
områden där strandskyddet avses upphävt är för allmänheten liten eftersom 
strandlinjen på dessa platser utgörs av vassbestånd, tät vegetation och/eller 
hemfridszon. 

Livsvillkor för växt- och djurliv 
I och med att en stor del av marken inom strandskyddsområdet idag är 
ianspråktagen som tomtmark, bedöms ett upphävande av strandskyddet på 
redovisade ytor ha liten påverkan på livsvillkor för djur- och växtlivet. Även de 
stora villatomterna bedöms kunna bidra till spridning av växter och till vistelse 
och spridning för smådjur. 
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Antalet bryggor inom planområdet på kvartersmark regleras genom 
planbestämmelser och majoriteten av befintliga fastigheter uppnår redan idag 
största tillåtna antal bryggor. Ny- och ombyggnation av bryggor bedöms inte 
bli omfattande och därmed bedöms inte vattenmiljön påverkas märkbart. 

Lars Barrefelt 
Stadsarkitekt 

Daniel Blomfeldt 
Planarkitekt 



T?' 

r 

Murn^ 

O Österåker 
UPPHÄVANDE AV 
STRANDSKYDD 

Detaljplan för 
HÄSTÄNGSUDD. 
Österåkers kommun, 
Stockholms län 
Upprättad den 12 mars 2015 

Förklaringar 
II i I i I inrm Strandskydd som bevaras 

Strandskydd som upphävs 
Gällande strandskyddsavgränsning 



'fc.l U- ^ «-v 

Länsstyrelsen 
Stockholm 2015-10-12 

Datum 

BESLUT 

Beteckning 
5116-18798-2015 

1 (6) 
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ÖSTERÅKERS KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN Österåkers kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningens 
plan- och exploateringsenhet 
184 86 Åkersberga 

2015 -10- 1 h 

0awiUM -a.ik 
Ansökan om upphävande av strandskydd inom del av 
detaljplan för Hästängsudd, i Svinninge, Österåkers 
kommun 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar att bifalla kommunens begäran att upphäva strandskyddet 
inom förslag till ny detaljplan för Hästängsudd, i de områden med kvartersmark 
för bostäder (Bi) samt inom allmän plats för lokaltrafik (LOKALGATA) som 
markerats på karta som hör till detta beslut, bilaga 1. 

Länsstyrelsen beslutar att avslå ansökan om att upphäva strandskyddet inom 
prick- och korsmarkerat område med kvartermark för bostäder (Bi) som markerats 
på karta som hör till detta beslut, bilaga 1. 

Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 15 § andra stycket miljöbalken (1998:808), i 
dess lydelse innan 2009-07-01, och 11 § förordningen (1998:1252) om områdes
skydd enligt miljöbalken m.m., i dessa paragrafers lydelse före 2009-07-01. 

För att beslutet ska bli giltigt måste dels beslutet att anta detaljplan för området 
vinna laga kraft, dels måste den antagna detaljplanen i allt väsentligt ha samma 
syfte och omfattning som redovisats under utställningen av planförslaget. Område 
som undantas från antagande omfattas inte av detta beslut. 

Upplysningar 
Beslutet om upphävande kan, enligt 18 kap. 1 § miljöbalken överklagas hos 
regeringen, miljödepartementet (se befogad besvärshänvisning, bilaga 2). 

Detaljplanen bör inte antas innan beslutet om upphävande vunnit laga kraft. 

Bakgrund 
Planområdet är beläget i Svinninge ca 8 km sydväst om Åkersberga. Områdets 
areal är cirka 76 ha, varav 34 ha utgörs av vattenområde. Inom planområdet finns 
idag 80 befintliga bostadsfastigheter. Planområdet gränsar i söder och Öster till 
Skåvsjöholmssundet och Överbyfjärden. All tomtmark inom planområdet är i 
privat ägo. Gatu- och parkmarken ägs av Hästängsudds tomtägareförening och 
förvaltas av Hästängsudds fastighetsägare förening (Svartgarn 2:9). I planen finns 
också naturmark som ägs av Österåkers kommun (Svartgarn 2:1). Strandskydd 
gäller på land och i vatten om 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd. 

Postadress 
Länsstyrelsen Stockholm 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 

Besöksadress 
Hantverkargatan 29 

Telefon 
010-223 10 00 
Fax 
010-223 11 10 

E-post/webbplats 
stockholm@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/stockholm 
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För del av planområdet finns en gällande byggnadsplan från 1949 där strand
skyddet idag är upphävt. Strandskydd återinträder i samband med att en ny 
detaljplan tas fram. 

Detaljplanens syfte 
I Svinninge och Hästängsudd pågår en omvandling från fritidsboende till 
permanentboende. Syftet med planen är att möjliggöra denna succesiva 
omvandling samt en utbyggnad av allmänt VA-system. Utöver befintliga 
bostadsfastigheter ges i planen även möjlighet till avstyckning av större 
fastigheter vilket möjliggör ett tillskott av cirka 36 nya bostadsfastigheter. 

Tomterna är relativt stora och generellt föreslås en minsta tomtstorlek på 1500 -
2000 m2 i planen, men avvägningar har gjorts för varje enskild tomt beroende på 
terräng, angöringsmöjligheter och karaktär. Föreslagen minsta tomtstorlek för 
strandfastigheter är 2000-3000 m2, vilket innebär att 19 nya fastigheter kan 
tillkomma inom strandområdet enligt förslaget. 

Beskrivning av området och strandlinjen 
Många tomter har karaktären av naturtomter med en vegetation som består av 
både löv- och barrträd. Området är delvis kraftigt kuperat. I planområdets norra 
och centrala delar finns förutom bostadsfastigheter två större naturområden och en 
förskoletomt. Bostadsfastigheterna i områdets södra och östra delar sluttar ned 
mot vattnet. 

Strandlinjen inom planområdet är drygt 2 200 meter lång och synlig från stora 
delar av Skåvsjöholmssundet och Överbyijärden. Inom strandområdet planläggs 
cirka 1 800 meter som kvartermark för bostadsändamål (Bi). Fyra områden längs 
resterande delar av strandlinjen planläggs som allmän plats (NATUR). Inom ett av 
dessa områden far badplats anläggas. 

Handläggning 
Genom att planärendet inleddes före den 1 juli 2009 är Länsstyrelsen besluts
myndighet i strandskyddsfrågan och beslut fattas enligt de äldre bestämmelserna 
om upphävande, i enlighet med punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lag 
(2009:532) om ändring i miljöbalken. 

Kommunens handläggning 
Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av kommunfullmäktige den 19 
december 2005. Detaljplanen för Hästängsudd var på samråd under tiden 10 mars 
- 15 april 2011. Detaljplanen Hästängsudd, har varit utställd under tiden 2 oktober 
- 30 oktober 2013. Avsikten att upphäva strandskyddet har framgått av planhand
lingarna och i kungörelsen vid utställningen. 

Österåkers kommun har i skrivelse daterad 2013-10-02, som inkom Länsstyrelsen 
2013-10-03, anhållit om att Länsstyrelsen ska upphäva strandskyddet inom del av 
detaljplan för Hästängsudd. Ansökan har reviderats enligt slcrivelse med bilagor 
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daterad 2015-04-15 och som inkom till Länsstyrelsen 2015-05-20. Inom 
detaljplanen föreslås strandskyddet upphävas inom kvartersmark för bostäder (Bi) 
samt inom allmän plats för lokaltrafik (LOKALGATA). 

Som särskilda skäl för upphävande anges att marken inom bostadsfastigheterna 
sedan länge är ianspråktagen för bostadsändamål. Vidare att i stort sett alla 
fastigheterna längs strandlinjen har anlagda bryggor, sjöbodar och andra mindre 
byggnader. Kommunen bedömer därför att strandområdet med hänsyn till 
befintlig bebyggelse i huvudsak anses ligga inom hemfridszon. Förhållandena har 
särskilt beskrivits för fastigheterna Svartgarn 2:505 och 2:224, Svartgarn 2:198 
och 2:199 samt för Svartgarn 2:195 och 2:196. 

Då strandskyddet inte föreslås upphävas inom naturmark eller vattenområde 
bedöms förutsättningarna för allmänheten friluftsliv förbli goda inom området. 
Inom planområdet kan allmänheten också nå strandlinjen via fyra natur- och 
badområden. Allmänhetens tillgänglighet till tomtmark i de områden där 
strandskyddet avses upphävas är enligt kommunen liten - eftersom dessa platser 
utgörs av vassbestånd, tät vegetation och/eller hemfridszon. I och med att en stor 
del av marken inom strandskyddsområdet idag bedöms vara ianspråktagen som 
tomtmark med hemfridszoner bedöms ett upphävande ha liten påverkan på 
livsvillkor för djur- och växtlivet. De stora tomterna bedöms också kunna bidra 
till spridning växter och till vistelse för smådjur. Strandskyddet föreslås ligga kvar 
inom allmän plats och i vattenområde. 

Inkomna synpunkter 
Under planarbetet har Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening framfört 
synpunkter avseende förslaget att upphäva strandskyddet. Föreningen anser att 
med tanke på att hela Svinningeområdet blir mer och mer exploaterat så kan det 
vara en nackdel när närliggande natur och skogsområden tas i anspråk för 
byggande. Närheten till naturen och vattnet är kvalitéer i Österåker som både 
gamla och nya invånare skattar högt. Föreningen föreslår att det ska vara möjligt 
att röra sig utmed stranden i en smal zon, 5-10 meter från vattnet. 
En fastighetsägare i området har påtalat att många sjötomter har strandängar mot 
vattnet, och att topografin därför gör det känsligt att placera även mindre 
byggnader i denna linje. 

Länsstyrelsens bedömning 
Allmänt 
Strandskydd råder vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. 
Syftet med strandskyddet är att i ett långsiktigt perspektiv trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. För 
att upphäva strandskydd inom område som avses ingå i detaljplan krävs enligt 
miljöbalkens 7 kap. 15 § att särskilda skäl föreligger. 
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Enbart det förhållandet att området enligt en detaljplan ska bebyggas utgör i sig 
inte något särskilt skäl för att upphäva strandskyddet, se prop. 1997/98:45, s. 84. 
Enligt förarbetena till miljöbalken kan det föreligga särskilda skäl för upphävande 
av strandskydd bl.a. om platsen som det gäller är belägen på redan ianspråktagen 
mark. Prövningen ska alltid omfatta både påverkan på både friluftslivet och växt-
och djurlivet. Enligt förarbetena ska strandskyddet också ses i ett lånsiktigt 
perspektiv. Att ett område idag är av mindre intresse för något av strandskyddets 
syften behöver inte innebära att området kommer att vara ointressant i framtiden. 

Föreslagen kvartersmark för bostäder 
Länsstyrelsen, som besökt området i omgångar, delar i huvudsak kommunens 
uppfattning att strandskyddet kan upphävas inom kvartersmark för bostads
ändamål (Bi) inom planområdet. I den södra och östra delen av planområdet finns 
dock några områden där Länsstyrelsen inte anser att det fimis särskilda skäl för att 
upphäva strandskyddet för hela fastigheten eller för delar av fastigheter, då dessa 
områden får anses vara allemansrättsligt tillgängliga. Länsstyrelsens bedömning, 
som skett i samråd med företrädare för rättsenheten, grundas på förhållandena på 
platsen och att befintlig bostadsbebyggelses hemfridzon på fastigheterna inte kan 
anses omfatta området närmast stranden. 

Kvartersmark för bostäder i områdets södra del 
I områdets södra del ligger fastigheterna Svartgarn 2:227,2:226, 2:225, 2:224 och 
2:505 intill varandra. Enligt Länsstyrelsens bedömning får delar av den kors-
markerad zonen inom fastigheterna Svartgarn 2:227, 2:226 och 2:225 idag anses 
vara allemansrättsligt tillgänglig även om det finns cn befintlig komplement-
byggnad och flera bryggor inom fastigheterna. Varken bryggor eller komplement
byggnader utanför en etablerad tomtplats/hemfridszon kan dock anses ha en sådan 
avhållande effekt att den förhindrar allmänheten från att vistas i området. 
Huvudbyggnaden på fastigheterna Svartgarn 2:227, 2:226 och 2:225 ligger mellan 
75 och 90 meter från strandlinjen. 

Fastigheterna Svartgarn 2:505 och 2:224 saknar idag huvudbyggnader. 
Kommunen har i sin ansökan framfört att intilliggande fastigheters hemfridszoner 
"spiller över" på dessa fastigheter samt att fastigheten 2:224, som är bebyggd med 
en brygga, har samma ägare som den ovan angränsande bostadsfastigheten 
Svartgam 2:489 och att bebyggelse och brygga binds samman av en välhållen 
äng. Enligt Länsstyrelsen kan dock en fastighet aldrig anses vara ianspråktagen 
eller utgöra hemfridszon med hänsyn till bostadsbebyggelse på intilliggande 
fastigheter eller ägoförhållanden, varför det saknas skäl att upphäva strandskyddet 
inom dessa fastigheter. 

Av betydelse för Länsstyrelsens bedömning är också att fastigheterna bildar ett 
sammanhängande område som kan nås både från land och från vattnet. Det 
bedöms idag vara möjligt att röra sig utmed stranden utan att inkräkta på någon 
hemfridszon, mellan det område som lagts ut som allmän plats natur i planen 
(Svartgarn 2:9) och fastigheten Svartgarn 2:224. Såväl Svartgarn 2:224 som 
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naturområdet kan nås från Hästskoringen. För att säkerställa fortsatt tillgänglighet 
bedömer Länsstyrelsen att strandskyddet ska ligga kvar inom 15 meter från 
strandlinjen på fastigheterna Svartgam 2:227, 2:226 och 2:225 och därmed 
möjliggöra fortsatt passage. 

Kvartersmark för bostäder i områdets östra del 
I planområdets östra del anser Länsstyrelsen inte att det finns skäl för att sin 
helhet upphäva strandskyddet för fastigheterna Svartgarn 2:195 och 2:196. 
Enligt Länsstyrelsens bedömning får delar av den korsmarkerade strandzonen 
inom fastigheterna idag anses vara allemansrättsligt tillgänglig även om det finns 
befintliga komplementbyggnader och bryggor inom strandzonen på fastigheten 
Svartgarn 2:196. Dessa bedöms ligga utanför hemfridszonen då huvudbyggnaden 
på fastigheten ligger ca 110 meter från strandlinjen. Huvudbyggnaden på 
fastigheten Svartgarn 2:195 ligger ca 80 meter från strandlinjen. De två 
fastigheterna ligger mellan områden som lagts ut allmän plats natur i planen. 
(Svartgarn 2:9 och 2:1). För att säkerställa fortsatt tillgänglighet bedömer 
Länsstyrelsen att strandskyddet ska ligga kvar inom 15 meter från strandlinjen 
även på Svartgarn 2:195 och 2:196. 

Med hänsyn till ovanstående, och vid en vägning mellan enskilda och allmänna 
intressen, anser Länsstyrelsen inte att det finns några särskilda skäl för ett 
upphävande inom kvartersmark i de delar av planområdet som markerats på karta 
som hör till detta beslut. Åtgärder på dessa fastigheter får vid behov istället prövas 
via dispens. 

Natur- och vattenområden 
Inom natur- och vattenområden föreslås strandskyddet att ligga kvar varför 
åtgärder där kräver strandskyddsdispens. I samband med dispensansökan får det 
prövas om åtgärden är förenlig med strandskyddets syften och om särskilda skäl 
att medge dispens föreligger. 

Länsstyrelsen finner sammantaget att särskilda skäl föreligger för att upphäva 
strandskyddet i den omfattning som framgår av bilagd karta, bilaga 1. 
Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen samt med de allmänna 
hänsynsreglema och hushållningsbestämmelserna i miljöbalken. 

I detta beslut har planchef Tatjana Joksimovic deltagit som beslutande och 
planhandläggare Ewa Andrén Holst som föredragande. 

'tifjitUj? .J&Unyiu 
Tatjana Joksimovic 

Ewa Andrén Holst 
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Bilatior: 
1. Karta utvisande planområdet och områden inom vilket strandskyddet upphävs, resp. 
var strandskyddet inte upphävs 
2. Besvärshänvisning 
3-6. Plankartor 

Sändlista: 
Kopia av beslutet + kartbilaga + besvärshänvisning till: 
Naturvårdsverket 

Kopia av beslutet. + kartbilaga till: 
Naturskyddsföreningen i Österåker 
Lantmäterimyndigheten (efter laga kraft) 
SBp (planarkivets dp (efter laga kraft), akten, pärm, TJ, EAH) 
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Länsstyrelsen 
Stockholm 

Bilaga 
Formulär 20 

Hur man överklagar hos regeringen, Miljödepartementet 

Var ska beslutet överklagas 
Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas till regeringen, 
Miljödepartementet. 

Hur man utformar sitt överklagande m.m. 
I skrivelsen ska du 
- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer 

(diarienumret) 
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras. 

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen. 

Övriga handlingar 
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du 
skicka med det. 

Var inlämnas överklagandet 
Din skrivelse ska inlämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte till regeringen, 
Miljödepartementet. 

Tid för överklagande 
Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor från den dag du fick del 
av beslutet, annars kan ditt överklagande inte tas upp. 

För ideella organisationer, som har rätt att klaga enligt 16 kap. 13 § miljöbalken, 
gäller istället att Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen innan tiden för överklagande 
har gått ut för parterna och sakägarna, annars kan överklagandet inte tas upp. 

Underteckna överklagandet 
Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också 
postadress och telefonnummer. 

Postadress Besöksadress Telefon E-postAvebbplats 
Länsstyrelsen I Stockholms län Hantverkargatan 29 010-223 10 00 (vxl) stockholm@lansstyrelsen.se 
Box 22067 VAwv.lansstyrelsen.se/stockholm 
104 22 STOCKHOLM 



^r|7J „ 
,|e,10 

c: I SCO 

-FXESBiOD 

iMUMtTA 

BLADS BLAD 2 

BLAD 4 BLAD 1 

Q Österåker 
PLAN KARTA MED BESTÄMMELSER 
~D oc^kwo* 
- l*a*»KrtJ o-.ii c-recyjin-mac-
- ftoW>mp«i-
. PMfcetfOM^ 

PLANBESTÄMMELSER 
rajonao »Mer Iwi orvaoon med ncooWöortCo Octo 
användning oeft uttorrnr»r>g 5/ taa:oa BaufimmolMr u 
plonomrtdcl 

c^Asscn 
— • — ••!•. - —— >*air.T»3»acy-g-> — — - — — — 
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 
Allmänna pfetstr 

IJUIdfc 

c«ata3». 

LT.>YTrjA.si:cciiArirArr>-»srn;Naj:L«u-> 
Sl5o'-j byoc«öMi»n för buvucftygnrwK) l procent ov fafi-jghcuiru 
liindwool. doc< 250 m'. Endiul o« nwvtörajnad Kr 
anotd/vtc. per faaOflfKU Oock (Jr o« o^tfWo»oix>3U>o om fnnömaf 
50 nV öoarej aro-craa tom huvuCö}9gnoa Hter 
k^dr-rO.xsTxäLta-fS* tvskiuijc^. \aX~ 

tST*?»»» %pVu .n- r»i Sl3aivu> Ma» 
0C1 varav rrvuimwi en bysjnad om irodnwk 20 mi ör upö«S*as 

*•»•*3 !>-;:=<IX "2» zzyxxrx S< S9£3.T.'sav«»s -W*u. 
«3-*2rx.lan 1) nrt Mf.ux/Jcogh 1 ttl v.' 
w«a i>«avye< ii!*x-krt &? :»3T*•*"*!«* .toaa 

O- *•* w:w:':n ii <5>5<T\ 
Irfrsai ism^xli iu.vAva:.Va;c? »^tvyfrW. LV-» 

»r* ixw.im>iO« i< lUtJ.»* 
UUdtM iV MA*| i- W"3J 

-? tv-f.ac-

<S?G WMSMW^H «,V K*AKKLhZ CCQVr^MES 

| ' ' ' ' | Bygo^nd f.V Inlo uppföras 

Srn^r* "i* <carjaM rvw 
*• iW^-jvfrOU nu rau:.'uirjj n Ls^y.i«« 

&V2X* —o i-»». * 
•rfcMiiÄaxt. SKBcmmo^a* • »=-»* • 

»i.-c*c*J»*u l-.'«r K 

I •* 09SS«a*. ta 
n* am», :'r>:cv «>3 voi-« #-»>«uarB W 
•Jttaua, iy •* r.-.Vra •.r»aajt^pjrxarra-* 2i 
'JtU* Sjry^M- S«acf»' f^- ttoc-a.'T3n liTv^te.cs 
Bryggpb»'.^. Bry^j »Ka u^oförw para*eta meo unnd^en ocn vora 
maxima* 2.5 rnwor bröd. Brygga tkz uflw arpaaod iO 
tnufitonoH utfönr*j«. SVWiCaMtfng Iftr <*j uföraa. Lon<Ji*u>n po 
r*U*rn*k 5r CUiaL Byjgmcov«rxn fcrSvor Genera W 
ma&Ml 

a uinus. S!6cio byotjvidsarca po 

'*«*•• •• atftt/feTivts se* 

t/APKPf-T. A*&*£**rO= 
fr- —ö— 0— Kirtw brv ocn utfart Ii* Irrto onordn» 

•v r-«ir4'VC!Eai 
'•M U^Msthuiwii "i r«uevi.uaTdaMto>i«ii«ii«Aw 

»•LACWCUG. urreciKNHS. LnrCB.vmE 
H»sww#l n VM fc=^*«>x5fi 
»Mtmwlirr. hV» 'nr»<3j>-

fri.I •—»Jn. -—'7.1 ;arjit iji tf.C.VWd • 
r^dsynlOff RWC0 (".903V Wr öv-^0 byt»r«ae< V rroSrar.-d- hfifd -t.7 mo:« I hC;eby»!em 
RH00 (1900). 
Oav. *Jk-,oeh nyoysonador »ka utformoa 16v»rensst£.T/rBb« mac p<«rtb«sKmmlnsart3 
OMOlMngwfndpar. 
•My aeOyM^te öo orrpÄMa ofier lorrttncon. So pbneoöotvnir^ comi Röd OO vSglodnl^g 
«V &yoö"n0o I Svlnninoo. 

r • 3-o« ^ v 

'-II Möflwo oniai vanjnoor. MÖQEla OyflonadfliS^ Or huvudoyoorud I or 
vÄnhg Or 4.S T> OO> föf tvri vön^or 7.0 rr. H4fl«a ByoGnodttöjd 
lör utfMS xn con>oc fr 3 m. 

si* antfiflc htst 

L?TfClHl.'MKC AV ALUJAUM. PLATSAR 
•i*<0 r:»nm.tn *« 3v*f t: 

• jr-. ••—• "W* 3 

A2UW5T^TIVA =<STJ4tt«a£S* 
'3<r .i T II: xvl. k IU. U t£ CrMv *«.rL-, p*--»- •> 

simJa Llrf&rX'*-' 

r*ir«,«»»j.vj^ er ir UIXIIM? 

•»X» 
* -»5- 2 0 

ANTAGANDEHANDLING W/ ^) 

Stoifl ia0D0(«J 

Detaljplan för 

HÄSTÄNGSUDD 
österåkers kommun, Stockholms län 
Upprättad den 28 Juni 2013. ortlgt P3L (1987:10) 
rut. ans-O??» 

Blad 1 av 4 

l-aau 



BLAD 2 

BLAD 4 

+X6S9UgO 

NATUR 

•V A TI 

Q Österåker 
PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 

råe VL-JXTT daKlltttUSi 
- Ptr«*u 031 cLvna.,-.'»"? 
itaKtfrow 

- Planbeskrtvrtng 

PLANBESTÄMMELSER 

•V4V.AttCf3r.ti AV M*?teCCw '/ATTEr,' 
-J*r£rvi* plrw 

TÄ i 

I ITOB " I 

VilLowt^äs» 

Wnsr.-y^. ̂ .fctra-vw *-*>»*> 

"EC^öf mUcS**2- CfcTiisrs-

"3'rn» «<r«TT. i-srt 

OTfsyr K/ »aitimrpjw, Uyj >..ro*i» nartn 
«T.ire?ctn:i^: T3:iitsr.\i»ru£ »i >>;p 
'I- •> ' ^ - • - *"•<-— KIMta. « 
trtMlflibrt1uaw4l>< i»lMi »>!<.> i 

•***»- C-V*fc«»SWrM 
9^75d*x O-7331*a rat rr/xlÄT r^=«r? IZTZTM <* 
rrc. 3*w2cn. Sryxc* c» .T»u2i II ::=£& 
irOxxi 5l-s»s*0^tV »trSrsi-LarrSsaialn 
'i^i. DTD^W I .*•»">»J-Sra kkj^j »ii cacata 
fVyySW*- BOHB» upt^Sos pooroll fT>od »DiflBrHoo cc* vw 
rrvwlmna 2,S motor DruO. B/yQfjo sKa utöma onpossoa IB 
ypiöciSI j>kjfr»x. !*Tr<»*>=rOTs •irc; t4=rxL3.*>liUa%w 

i» lM»r. tvrs»-** li»*ini^Yf fcserjftin 
VWP^.V. 

Min 

.VjrirGO^O^AS") 6NST&I-4CELWW 3 
>»»'-» •**£»•-«« ii 

'M. ?W CxVn» 
V-^iV- fc»: UW. iJ^k IVaWtfttviOHiM ni -rwir"* 
l/lT^HMMKkKn Vr,K>r*,r^4.V.<ni 

*• »tur***»^nrwj ntnrV«»<»S|vi-k* rm-i' U*w 
-MISKT 

Tf-j^JÄrra t7r'd«iV»Mvi*T,.&Äc=j tV^ntnttl 12rr 
1? PMTO] n P/CI-~ ruoxSJ) -i" Lx »spiru 

V.'*J Ui>M*l 
V««»a »• V»Kn'Utr: 

-«»»l > '-SC rr 

SGOaAröMKtf-,* AV WAHKExe aSSy-afcÄMtiE 
[ • • ! ByTOft*aJAr*iou>*ftau> 

C . . . i - Morfcor fV crvsaw bo^ygoaa rrod 
I'MP 

wthuc. Byggnodsarw po» 

3fl7xaa*i 

H->4\» 
» V> »;•»« 

MAiJjUlfii AhO*f£W£>€ 
K- —t»— - -*>— Kårvar uv oc-> irfon ro- mio ononjros 

PLACERING. UTFORMNING, UTFÖRANDE 
»*/.i«7jX2*"?5<ra rwnHin fc-a- •tnyi"ia;'Cr» x^.Mfr» 
Eöo^ua rjr^Jj> .?.i-i:iiaia3«ts3*2ri 
rirt^ $c* latwEtiTit nfciavc-il^te. Lrc{ sas Ll;-« 2i OJ sxacvl 
(CjS^tlr* ni*»i;i>xu rtrCAX» <• r£r= * '.7 T£>V>UM« 
ntcoti»?^ 
C»-»-, t-,>cJ.os"j|;j^acc« MiTivisii iMiiiiciTmti T»J UUO/«*X<-U 
n:n»r-^axr4:<. 
hrt^JX*i> 0<*2I3BM tf«i MJrtuU»»i t«v£*l 

I UåV<« 
»•* Hfpw -*i* •Snfcrrj-. -C^u* eyec*»a*3<I ti» r.i^xr,cr."^31 *» 

v6-r*j !<•*: nKMt'>s *Ttr~2- r&n. 'TT-^jj y^curr.Vif 
rT.* i szZ- ;;3y .V i rr 

Va ^••^/g.1^4 
• Ui:-T-:;LV^ ffruJWrryr'»-mtWc rxcri 

WMcfrfttoHvn ifii^f^MueiJzn 
lk">»VtWi!5,ir L« *» a* r*-Oer.(t>- pu-m 

J> Hr WiJtii iCrrfa 
lJTrCO,««aAV ALlUfeBU ftArSES 

K 2S m* brogrvsowM ipp/2ra» 
n omrOöct lir OygsrtM 

r^rt^rriw frirr* 

'*»rmr« 

INKOM 
liNSSTOELSEN I STOCKHOLMS LÄN 

2015 -05- l 0 
. 5HL -33X5D- JlC/3 
TliLzlP 73& -20b 

Detaljplan för 

HÄSTÄNGSUDD 
Svinninge, österåkers kommun. Stockholms län 
Upprättad den 28 juni 2013, enligt P8L (1987:10) 
B!..aii&c2^o 

Blad 2 av 4 

C"r-:«5-»-ri«n 



BLAD 2 3LAD 3 

BLAD 1 BLAD 4 

Q Österåker 

5T 

PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 
Till detaljplanen hör fcrulom donna pUftkaita: 
- PtM4art> 
- GöhtWtsla-
- PYnbeaMfffiino 
- •*/„ rx . j 

PLANBESTÄMMELSER 
Pfl|axxJo g&ltor Inom områden maö nortonotVondo beteckningar. Endaw angiven 
nmändtttg o«n utformning flr BMicn. BiraUlmmetoer utan betoötnlng gller Inom hd» 
otonomraod. 

< u>>» — 
MftffeftlvlhO AV KiWKCCH '/r-.TTCK 
AJImiinno platsor 

! L£«UU.S*lA 

Kairlrrartar* 
UzrJita«. »nr 

te.»-*:» r-Oyy>T. rrr lar-a* UL<J. 

C»- •ftiyaie 
Bw IU PoCodtfaiVgnctor. B/ygga wo vnro max 2.5 m öroo 
exil uppförs vtnkÄlraa mol ttranaon. MoMmai on Mygga per 
ftuäjfiol lar uppföras. Brygga *kn utfflroo onpoo&ftdo til 
UoOISondÄ utförancfo. Strandakcr Ing for oj u&rw. Byggundo J 
var.on wflvor otfporu tan irnindckytfcJ. 
Bryggpbii. Qow> c*a vara max 25 m erofl oeJi upp(4rta vWusWUi 
nxx urandcn. Brysgor sko utföras anoassooo il trocacneU 
•iSOVf. - (k 
Ur. !.»••* n#-»!' 
" »ir?^ * > &0TO3 *a IOJITJ au£*,ri 
—*r%a 2J5-*r- &KD> sovxSoc U>JUJC ui 
UafllitonotK börande. SvarwDicMno (fl/ oj utffras. LonöUklen pS 
naajmork U -JI&oL Byggande I vallon kräver dbpana fr&n 
siranddtyäd. 

•l#3r».c 

unrcnuMuc ,sy AUMAMU. PIÄTSES 
•OJ) rzcu.'A««6a»- IM 

U r,4^T^AXCtJCRAE<rArrr*-f-eTS>J0E.M^ 
«*•'* S^örsäbyogftoCaaroalftrNjwdbyggnodlprocontovrosaghoicvi 

uno.voai, doc« rt&fifl 250 m*. E<*Jöct on nwdOyggnnd flr 
nnarflno» por faallflhoL Dock (är on aOCIllonaOöiiod om madmall 
M rf torr* zss~em r-rr>-^i,:«M • •*"»• 
»BOTOfcrHrJaifrj*»: uyaVw*»# • '.*:».*• 
ri ÄCTf9:«5 ^ •aT^-.T-Tl^-rV? w -x' !0 V 
B|30MV-Hli<V*Vl» • *-••-»-»»»•*-»r»a rcijTi:30.-r' 
OÖI VATT/ mcafiroa on »yggnod om rrax*rv*l 20 m' Iftr upphörn 
Inom korspriefcal örandron. 

r> cl «Vrrx»rr=xcBKi kxean» 
•. •Usus nmnwi uvw<%«-« fSSTOn^ivTTZKULUceu 

«:c»U lk'Mi -.jTtrry 8* f*»t~ 
*. v»iii nr»yjii» •— r.mr: 6- 2>:<-rr 

»V »»H rr« •niijMI a* r2»fi' 
*. V».-i »rtriltt IV rar-jf tf»ai Tv» V*-r« 

K—.ar rnoi-un > TiC**' 

2«a>W: Er UTI «• MCf "• 
• 5» lUMwIC 

BEGRÄNSNING AP AV MARKENS BEBYGGANDE 

Byggnoo Ur Inte 

a ulhux Ciöma DygSn°c»o;&: 

> i.4* U';V<Aj -^ UV^OTM* 

•^^KHNn AwrrcrviAxnc 
fc--j( KOrear In- ocn udat far ir 

«. T>Me«.iy»T4iaB 

»rwycy'«*«»\st 

XT er-r.na3 

Qoo ocn gomansam brygga, fnom omrac 
om ru< 2S T>* Oyggnadsarca upptör» 

T.>KW pncctixi*. 

PlASEfilMC. jTrOe.M\nc JtrG^ASC€ 
liMOiSC'^ *** «.n • l-l*r,^yrry^T — 

•irtln'i4yct5»ir 
I >^iW«'l<*-»-r.rr^c;fo-i.»i'a u-^pv.rf l^ii u •:? r.<«- j 

r4licivnv»t04*i •:^3L»c f-tU -1,1 »"-r" 
Ä»C0i1«». 
C*"*. IT«.>^iry?iSJ-TJCT»a-a urtsrar I 
7CTr^-"^^ercl:c-_ 
'«r* y.t~??zb: »a rr^m ttr ir.V(åi 
•v t c 

>-• Hfigsu anui Yir.l-.3vt. Mögsa DyggnMCftfi)d B' huvuctryggr-M I v-
va«.-ig ar <.5 m ocn för iva randar 7.0 m. MÖ9SO pyggnoöshfi^l 
»flr uoae ocn garo^o 3r 3 m. 

M Crrxa l»i^> n-
•A U>«w Rlhl k-rt^r^w 

BEST^WVt^cn 
SJyje^orarx^»'»i- "i % r** ••• » *• .••-»bip ».rr: 
»OTXWCai^UCa L1* 
MarUov icCv» 8r OVUng av &doflöwJö ocn ul moO on aämotomoux Övor 0.-« m viö on hfl|ä 
öva- rwton MM» iDrösinöjÄ 
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BLAD 1 

BLAD 

O Österåker 
PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 
"l Crt;:-Tf»i rrrSnisa a«a UiKV.: 
- P^rtasta oeft ̂ T.rhzz!irrr£hu 
' r«4>T*iy>fA» 

- =• e*rk±>G> * v-srg 

PLANBESTÄMMELSER 

ANVÄNDNING AV MAKK OCM VÄTTES 
Allmänna platser 

H-X*--_SV«ik-a rB4 »-Vfl».""-
—aAUlUnr+rmta** U 

sir.» - i»!.. r»(T« •*« i 
•Mlkl kU« ibr>*<vlV<>>kr*Mi«l 

•J&VA rj i 

§itn4p^ & 
I vVt I 0^W a*a upptoas uawsO mod atrancCrjon ocr> van i 
*' 1 T«öm»n 21 motor örod. Brygfia sx> uCbnu mo»OÖ UJ 

L*Vi-ai ^ryvijo'^; LMX3IIOT«MA ' 
S' Cxi t OVTTWDI >ix- >-^r a^»>: r*.v\ 

»i lihyxi 

I ™ i 
LTTTC«V«>J^ Atf Ajjuufoeuv >=».*.756B 

»II ZZrtD>rimGr.r*&i6,*: VA2..-CI »•> 
*•* -*J riIi«j.—• • *r- tfrra. >r»/r -ras:* Qr^yrsyxi 

r— »••• 2*" •••rr»a>c-Ta KpHinis 
:» !i»3r 

UlM-TTJAratW^AQVASIII^irTSIhDni.NWRi 
e.29 S£rva >»3-yor^jv3 <i> -L *C2 r.V."->-1 x* : > a^ivi 

i»rfc»c* oce«.nt^r.XZ rfXrea»-. »t itmaajRastt' 
»»s-*=i ptJ 'niyrv C»itat »Äi\»jiWtn 
H -n-swaa riÄ«(srafi-r 
•r*x*e+vrr».«7To* Urt^»wW*r«nSei LX*&* 
tnvftysK**} * bj.T-j»r»pnrr-n:g»ra' 
B-^;*3S>Sf«3.*<AVx: ö»; Sw»Ji3rcia".?« raRKttn' 

r»>crvi p- t^r=i B-.«Txcrcr 25 rr 
i>* lanaaom rm:yi 

r-,=o 

»• «H.| »»? •>• JWw I' »K-t- irccJ Mrh 
'fr T« S» ?>Xrr*. 

• V«-«ri »rrsi?'i* i*rrr£2r< tr aSECrs'ITTTTZ^ Win= 
w^s*» fV C*J wr» srw»yia»j J.' tXC n'. 

•L Vja jonrcj-V* Gr<*xvexx** 2i)±yj*j U-UJ 
tirtiialck »VitTi wai cavui»! i' r3££ rr 

«. V»MJ# 4V.»VMf.J fVXCi I«WCT« wtr.» 
W'!«HP I» ir-r; i<« *.•n.kf>l ir TCi-rV. 

=• DM ÖVXCSl r* 

-HGHÄ\ShJMl<r-?. AV UA VXS5 CCCYGtiVOE 

[ "n»*« U4 Mr 

C ! ! " ". 71 Morkon tor ondast Dcbyogw mod ulhu;. Störsu öyncnacsjfcj per 
1 1 uiftusVTOm'. 

» "i R»n»V=r fl-K>Urt03*I 

** "•*»!" 0*J ••* '£* SATT—:=: 

MAnfilKs kso-^wfn: 
fc— -31 K6mar uwoc^ uCpt I* lr*c nworus 

r» T-kalöi OM

PLACERING. UTFORMNING. UTFÖRANDE 
11 ir (^JXVJ i CJ3 ii*-J.. rxrui « £n tu lumKWii w^,b«»^»»»i>.nTv-«t>fc. 
cu&jcuirfu f£<r< itouMfltfvaiit>a»i» 
ri/aycc iwrM^wM. fc-4iWii.^ kac*/», LVH*X*^O -47 TT' I 
t-JgEX*CK&fSrSHIBa irJMi*.> kÄ-| -tj» r-«-T I »rrrpj-n j 
nueip.iwcri 
Crv, ö-, aovr.o,vi'*-»-»• "j ui"uil jwiiiuwv •!•( ««rv™^-r 

Hf SA»»<I tu «-«tK >}? ut mwntr ?«>J Kr<i*3rtr:r; 
A* -,Cr-« I ^ 

UT tiipojuutfcv. •-
vftrtnfl Br *3 m och (3r tv» vfaihjar 7.0 m. KÖ7M» frysjpnodshflld 
& uthm oci oarago Gr 3 m. 

k& Crou 
i/r^ rii^t «-*•«•—.rf y.- -1:3: 

/(DMMJjrnVtThfA HFÄ7AfA».i£l*FM 
GeMr£a-uiU<<.Vir»>ti KJJ ii<= 

ti*M r*•»-.-• v'« «>•»» «.vtyiW« »* rR5»m:trr2s-xtr=»sr<l-» nve«rn&= 
<-yn»r« c» 1.4 ra IrrTi^y. 
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O Österåker 
UPPHÄVANDE AV 
STRANDSKYDD 
Detaljplan för 
HÄSTÄNGSUDD, 
Österåkers kommun, 
Stockholms län 
UppräUad den 12 mars 2015 
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