Till Länsstyrelsen i Stockholm Län
Box 22067
104 22 Stockholm
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 511-10-1838 den 20 september 2010 till regeringen angående:
Upphävande av strandskydd inom delar av detaljplan för Södersätra och Kastellgården,
Väsjöområdet, Sollentuna kommun.

1.En så omfattande exploatering som förslås i Väsjöområdet bör genomföras med tillämpning
av aktuell kunskap om den betydelse som fungerande ekosystemtjänster har för miljö och
hälsa - i stället för att underminera möjligheter att uppfylla miljömålen.
2. Exploateringen av området har regional betydelse genom avsevärd påverkan av Rösjökilens
funktion och intentionerna med Gröna Kilar (punkt 4 och 5 på kartan).
3. De ekosystemtjänster som befintlig natur levererar bör bevaras och förstärkas. Detta är till
gagn för flera av miljömålen. En naturlig strandvegetation kring hela Väsjön med alträd är
viktig att återställa / bevara, särskilt som man avser att renovera Väsjön och tillgodose (i viss
mån, men inkonsekvent i planförslaget) behovet av blågröna stråk i bebyggelselandskapet
(sträckan 2 och punkterna 3 och 4 på kartan).
4. Att skapa / bevara en naturlig strand runt hela sjön är en avsevärd mindre kostnad än att
anlägga och under lång till underhålla en lång sträcka (nästan halva sjön) med kaj (sträckan 2
på kartan). Det finns också goda möjligheter att tillgodose önskade byggvolymer i andra
delar av exploateringsområdet.
5. Mera specifika planbestämmelser bör införas för den bebyggelse som hamnar innanför den
befintliga strandskyddszonen på 100 m, respektive intill de blågröna stråken kring Väsjön
(säskilt punkt 3 på kartan).
Anslutning till VA nätet kommer att leda till utökad bebyggelse med modernisering / större
hus och tomtdelning enligt känt mönster. Detta gäller de fastigheter som i dag hyser
sommarstugor som ligger innanför strandskyddszonen vid sjön Fjäturens sydvästra hörn. Här
har Länsstyrelsen tidigare framfört att fastigheterna borde lösas in – ett riktigt
ställningstagande med tanke på det sammanhängande strandskyddet runt Fjäturen (där det är
300 m utom vid dessa fastigheter, där det har inskränkts till 100 m) och förbindelsen mellan
grönkilens naturområden Törnskogen och Rösjöskogen (punkt 5 på artan).
Av dessa skäl överklagas länsstyrelsen beslut.
Sollentuna 2010-10-10

Herbert Henkel
Ordförande , Naturskyddsföreningen i Sollentuna
Runbovägen 15, 192 48 Sollentuna
Tel: 754 18 19, epost: herberthenkel@telia.com
Bilaga:

karta (sidan 2)
Naturskyddsföreningens yttrande till kommunen över detaljplanen.
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