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Överklagande av Länsstyrelsens beslut 511-10-8503 den 22 juli 2010 till regeringen  angående: 
 
Upphävande och införande av strandskydd inom detaljplanen för kvarteren Manskapet och 

Mässen m.fl. samt del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenlund, Sollentuna kommun. 

 
I det av detaljplanen för bebyggelse föreslagna området gäller 300 m strandskydd utmed Edsvikens 
västra strand. Huvuddelen av detaljplaneområdet ligger inom det strandskyddade området som till 
stora delar är obebyggt och delvis påverkat av tidigare markanvändning. En koloni med rödlistade bin 
förekommer i anslutning till området och har sitt näringsfång i området. Den planerade bebyggelsen 
driver in en kil med exploatering just där natursamband behövs som mest mellan ännu existerande 
delar av de Gröna Kilarna – se bifogad karta. 
Detta natursamband är klart markerat i nyss antagen regionplan för Stocksholmregionen. 
Natursambandet mellan Tegelhagsskogen och Ulriksdal är också av största vikt för den biologiska 
mångfalden i Kungliga nationalstadsparken. I underlag för bildande av nationalstadsparken framhålls 
detta. 
Detta natursamband är klart markerat i nyss antagen regionplan för Stocksholmregionen. 
Natursambandet mellan Tegelhagsskogen och Ulriksdal är också av största vikt för den biologiska 
mångfalden i Kungliga nationalstadsparken. I underlag för bildande av nationalstadsparken framhålls 
detta. 
 
Närboende i kommundelen Tegelhagen, Förbundet för Ekoparken och Naturskyddsföreningen  i 
Sollentuna har lämnat en hemställan till Sollentuna kommun om inrättande av naturreservat som även 
inkluderar planområdet. 
 
I de avtal som reglar exploateringen finns regleringar som tillåter förändring av byggvolymer och det 
finns angränsande ännu obebyggda områden utanför strandskyddszonen  och planområdet där 
motsvarande byggvolymer kan förverkligas. 
 
Intrång i och krav om upphävande av strandskydd genom detajlplaneläggning pågår i flera områden 
som har viktiga funktioner som natursamband i de Gröna Kilarna. Sammantaget utgör de en gradvis 
försämring av ännu existerande naturfunktioner och motverkar  möjligheterna att uppfylla de av 
riksdagen gemensamt antagna miljömålen. 
 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna har framfört till kommunen att den föreslagna detaljplanen inte 
ska antas och att planförslagets område förblir obebyggt. Vi anser att strandskyddet skall respekteras. 
De påverkade delarna av marken kan återställas till park eller natur utan större kostnader.  
 
Naturskyddsföreningen i Sollentuna överklagar därför Länsstyrelsen beslut om upphävande av 
strandskyddet i området.   
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