
 

 

Synpunkter på förslag till Fördjupad översiktsplan för Stallarholmen 

 

Naturskyddsföreningen har med stort intresse tagit del av förslaget till fördjupad översiktsplan för 

Stallarholmen och finner de övergripande målsättningarna och intentionerna i stort sett vara i 

överensstämmelse med föreningens synsätt. 

 

På två punkter vill vi emellertid se förändringar i förhållande till förslaget, nämligen följande. 

 

1. I de områden där utvidgat strandskydd till 300 m gäller anser vi det synnerligen angeläget 

att behålla detta även framgent. Detsamma gäller naturligtvis även de områden som omfattas 

av det ordinarie strandskyddet, 100 m. Det är av största vikt inte minst för den biologiska 

mångfalden men även för personer, som inte har tillgång till egna stränder inom sina 

närområden, att rejäla sådana ytor bibehålls för det rörliga friluftslivet. Omfattande 

avvikelser från strandskyddsbestämmelserna berör som bekant redan tidigare för bebyggelse 

ianspråktagna områden. Vi är givetvis medvetna om att stor del av denna bebyggelse 

tillkommit redan innan några sådana skyddsregler var gällande. 

2. Befintlig grönstruktur i de områden som avses bli föremål för förtätning bör i möjligaste 

mån bibehållas och våra tidigare framförda önskemål om krav på tillämpande av lämplig 

grönytefaktor m.m. beaktas. (Se nedanstående bilaga). 

 

Då de föreslagna planerna nödvändigtvis är av övergripande natur och inte rättsligt bindande önskar 

vi innan eventuell detaljplanering äger rum få tillfälle att tillsammans med kommunens tjänstemän 

få tillfälle att inspektera de nuvarande naturområden som skulle bli föremål för exploatering och 

eventuellt få till stånd erforderliga naturinventeringar. 
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Bilaga. 

 

Naturskyddföreningen Strängnäs önskemål beträffande normer att iaktta vid ny bebyggelse. 

 

1. Norm för grönområden i % av totalt markområde (grönytefaktor). För närvarande finns 

begreppet i Grönplanen endast som ett komplement till Balanseringsmetoden, vilken vi 

tidigare i samband med vårt remissyttrande till Grönplanen, kritiserat. 

2. Grön utsikt i minst två väderstreck från varje bostad. 

3. Endast inhemskt växtmaterial i parker och utmed transportstråk (bil-, cykel- och gångvägar). 

4. Nya riktlinjer för parkförvaltningen med mer ”spontan” ängsnatur och färre gräsmattor, 

vilka bör skötas med lägre klippningsfrekvens. 

5. Planteringar med främmande växtmaterial begränsas till planteringskärl och därutöver 

möjligen till några få platser (t.ex. Arboretum) med särskild motivering.” 

 

 

  

 


