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Yttrande över planerna för Svärtinge Centrum 

 
 

Naturskyddsföreningen vill härmed yttra sig om planerna för Svärtinge Centrum. I trakterna kring 

Svärtingebadet planeras idrottsanläggning, centrumbebyggelse och flerbostadshus på 

strandskyddad mark. Dessutom finns planer på centrumbebyggelse i ett stort område i vassen. 

Området är i kommunens naturvårdsprogram klassat som naturvårdsområde. Fågellivet är rikt och 

vassen är barnkammare för fisken. Den vegetationstäckta vattenstranden är ett synnerligen viktigt 

födosöksområde för kommunens enda kvarvarande backsvalekoloni i Svärtinge grustag. År 2003 

vid en inventering av backsvala i Sverige var kolonin i Svärtinge en av de större i landet med ca 

1000 bohål. 

 

Förslagen på ny bebyggelse är redovisade på kommunens hemsida och en enkät har i vinter gjorts 

bland Svärtingeborna. I utskicket är inte strandskyddslinjen redovisad och miljökonsekvenserna av 

förslagen är inte utredda.  

 

Naturskyddsföreningen vill härmed påminna om att strandskydd 100 meter upp på land och ut i 

vattnet råder utefter Glanstranden. Strandmiljön är särskilt värdefull för djur och växter eftersom 

övergången mellan land och vatten ger förutsättningar för en mångfald av livsmiljöer och 

funktioner. Strandskyddslagen ska skydda strandmiljön från exploateringar och säkra så att 

allmänheten får tillgång till stränderna för rekreation.  

 

I enkätsvaren finns många som vittnar om att de flyttat till Svärtinge för att njuta av naturen. Nu är 

de oroliga för att en stor del av den strandnära naturen tas bort. I sammanställningen av 

enkätsvaren står inte ett ord om att det finns opposition mot kommunens förslag. Det är bara de 

som är för planerna som återges.  

 

Naturskyddsföreningen i Norrköping anser att Miljöbalkens lagar om strandskydd ska styra 

planeringen av Svärtinge. Dispens från strandskyddet kan ges för anläggningar som har anknytning 

till vatten, såsom bad, fågelskådning, båtar och vattenaktiviteter. Däremot ska fotbollsplaner, 

centrumbebyggelse och bostäder läggas minst 100 meter utanför strandlinjen. Förslag på åtgärder 

inom strandskyddad mark och i naturvårdsområden måste arbetas fram i nära samarbete med 

ekologer. 
 

 
 

 

Med vänlig hälsning 
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Information om Naturskyddsföreningen finns på föreningens hemsida: 
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