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Angående detaljplanerna för Djurö och Lindö småbåtshamn 
 
Jag har pratat med Jan Persson på Länsstyrelsen och fått förklarat varför strandskyddet inte gäller för 
Djuröplanen. När en detaljplan ändras och den ursprungliga planen ligger som grund så gäller inte 
Miljöbalken 7 kap 18 g §. Enligt denna paragraf i miljöbalken ska strandskyddet återinträda när en ny 
detaljplan ersätter den gamla. Jag diskuterade med Jan Persson om när en ny detaljplan ska göras och när en 
ändring räcker. Ändringen av Djuröplanen är ett gränsfall anser Jan P, eftersom det är en hel del ändringar 
som görs. Men strukturen på området kvarstår och tomterna kommer fortsättningsvis att användas till 
bostäder. Jan menar att vi inte skulle få gehör för ett överklagande. Så Naturskyddsföreningen i Norrköping 
tänker därför inte gå vidare med detta ärende.  
 
Men faktum kvarstår att vi tycker att en ökning av byggytan från 100 kvadratmeter till 250 är en väsentlig 
ändring som kommer påverka strandmiljön i och med att mer tomtyta bebyggs. Troligtvis kommer också 
privatiseringen av marken utanför tomterna öka och växtligheten mellan tomt och strand påverkas för att få 
utsikt. 
 
Jag vill passa på och skriva några ord om planerna för Lindö hamn. Naturskyddsföreningen har våren 2010 
lämnat synpunkter på planprogrammet. Sedan dess har vi noggrannare studerat den nya lagstiftningen om 
strandskydd. MB 7 kap 18 g § bör gälla för nya detaljplaner i Lindö hamn. Det betyder att strandskyddet 
återinträder och särskilda skäl måste anföras för att ge dispens. Naturskyddsföreningen i Norrköping kan 
inte se vilka särskilda skäl som kan hänvisas till för ny bostadsbebyggelse vid och i Lindö hamn. 
 
De låglänta områdena inom 150 m från strandlinjen är dessutom utsatta för framtida översvämningsrisk. Så 
Naturskyddsföreningen i Norrköping uppmanar Stadsplaneringsnämnden att ompröva sitt beslut att 
exploatera stranden till nya bostäder. Låt strandzonen bli en fortsatt yta för båtverksamhet och rekreation 
för alla Lindö- och Norrköpingsbor! Med lätthet kan man också återskapa en naturlig strand till glädje för 
natur, djur och människor!  



 
 
Bild från Naturvårdsverkets och Boverkets Handbok 2009:4 om strandskydd. Med bilden vill vi skildra att 
strandlinjen kan anläggas med natur. 

 
 
Vi vill också peka på att området ”Kullen” med sin hällmarkstallskog måste vara kvar som naturmark, och 
inte exploateras som det är tänkt enligt programmet. Området är flitigt använt av människor i alla åldrar. 
Hela området ligger inom 150 m från stranden. 
 

 
 
Hällmarkstallskog på Kullen, inom 150 m från strandlinjen. 
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