
 
   

 
 Naturskyddsföreningen i Stockholms län 

 www.naturskyddsforeningen.se/stockholm  
 
 Kansli Telefon & e-post  Plusgiro & org.nr 

 Norrbackagatan 80 Tel: 08-644 52 70  82 26 63 - 1  
 113 41 Stockholm kansli.stockholm@naturskyddsforeningen.se  80 20 16 – 31 38  

    Stockholm 2010-01-22 

 

    Till 

    Stadsbyggnadskontoret – Plan  

    Södertälje kommun 

    151 89 Södertälje 

 

Naturskyddsföreningens i Stockholms län yttrande om Program för 

Hamnskär 1:1, Överenhörna, Enhörna kommundel i Södertälje (Dnr 2009-

00025-214) 
 

Bakgrund 

I takt med den befolkningstillväxt som förväntas i Stockholms län kommer behoven av 

oexploaterade områden, tillgängliga för friluftslivet, i närhet till våra tätorter att öka. Behovet 

av närhet accentueras av vikten av att undvika onödigt resande, och därmed klimatpåverkan, 

utan att möjligheterna för allmänheten att vistas i orörd natur för den skull försämras. Därför 

är det vår plikt att värna sådana områden, för dagens invånares och för framtida generationers 

skull. Ridöskärgården är ett sådant område. Det är också ett område som är utpekat som 

riksintresse för friluftslivet. Naturskyddsföreningen i Stockholms län (föreningen) säger i 

princip nej till ny exploatering, av vilket slag det än är, inom dessa områden.  

 

Detaljplanen bör avstyrkas 

Hamnskär ingår i ett område av riksintresse. Det innebär att föreningen i första hand avstyrker 

den presenterade detaljplanen. Att delar av ön utgör Natura 2000-områden gör ett sådant 

ställningstagande än mer motiverat. 

 

Alternativ  

Om beslutande myndigheter ändå finner att exploatering ska godkännas ställer föreningen 

följande krav: 

 

1. Bebyggelsen ska förläggas i anslutning till befintlig bebyggelse, till exempel väst eller 

nordväst om densamma. Detta minimerar påverkan på friluftslivets intressen, stör inte 

Natura 2000-områdena samt undviker konflikt med eventuella fornlämningar. 

 

2. Ovanstående innebär att behovet av nya vägar minimeras. Det enda som krävs är en 

väg från anslutningen till (dvs strax innan) befintlig bebyggelse fram till den nya. 

 

3. Byggnaderna ska utformas som radhus eller liknande, med flera bostäder samlade 

under ett tak. De ska alltså inte utgöras av fristående småhus. Därmed minimeras 

risken för framtida andra ändamål, t ex fritidsboende, än den utpekade vård- och 

utbildningsverksamheten. 
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