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Redovisning av medborgarförslag om en strandskyddsinventer
ing med avseende på naturvärden och värden för det rörliga fri
luftslivet i syfte att skapa ett bedömningsunderlag för vilka 
strandnära områden som bör ha ett utökat strandskydd. 

Sammanfattning 
I medborgarförslaget föreslås att kommunen ska genomföra en strand
skyddsinventering, Förslaget lyfter frågan om att utvidga strandskyddet för 
Håbo kommun til1300 meter från strandlinjen. Kraven har skärpts om att få 
utvidga område som omfattas av strandskydd sedan ändring i Miljöbalken 
gällande TI:ån och med 2010-07-0 l, 

KOlmnunfullmäktige överlämnade 2011-03-06 § 98, förslaget till kOlmnun
styrelsen för beredning. 

KOlmnunkansliets yitrande: 

Förslaget poängterar att om inte Länsstyrelsen beslutar om att utöka strand
skyddet för ett Olmåde så kommer strandskyddets endast att omfatta 100 
meter i framtiden. Ansvaret vilar enligt medborgarförslaget hos Håbo kom
mun och Länsstyrelsen i Uppsala län att driva fl'ågall om utökat strandskydd 
genom att utföra en strandskyddsinventering för att uppmärksanuna områ
den där strandskyddet bör utökas. 

Enligt Länsstyrelsen i Uppsala län är strandskyddet i Håbo kOn1IDilll redan 
utvidgat. Längs Mälarens stränder gäller till största del utvidgat strandskydd 
om 300 meter på land och vatten. Länsstyrelsen meddelar dämtöver i skli
velse daterad 2012-02~29 att arbetet med översynen av det utvidgade strand~ 
skyddet har påbörjats som i första hand kommer att omfatta de områden där 
strandskyddet redan är utvidgat. 

Håbo kOlmllUn har för ambition att samverka med Länsstyrelsen i arbetet att 
se över det utökade strandskyddet. Bland annat genom att tillhandahålla 
planeringsunderlag som kommunen producerat red811 i form av de stral1d
skyddsinventering81' som redan genomförts. 

Beslutsunderlag 
Medborgarföl.'slag 2011~09-12. 
Kommill1.fulhnäktiges beslut 2012-09-26, § 98 
Tjänsteskrivelse 2012-03-06 
Arbetsutskottets förslag till beslut, 2012-05~08, 89 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2012-05-21, § 110. 

Styrelsen tillstyrker utskottets förslag till yttrande. 
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1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till kOllununkansliets yttrande, att 
l11edborgarfdrslaget ska anses besvru·at. 

Besl utsexpediering 
Kommunstyrelsens planeringsavdelning 
Förslagsställaren 
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