Var går egentligen
Råstasjöns strandlinje?
Utdrag ur dokumentet ”Angående byggplaner vid Råstasjön ” .
Dokumentet ”Angående byggplaner vid Råstasjön ” ingick sin helhet i vår överklagan till Markoch miljödomstolen. Författare: Birgitta Norbäck Johan Lind och Magnus Enquist. Datum: 17
mars 2014.
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Baserat på lagtexten, domar i miljödomstolar, flygfoton samt egna observationer på plats
(måttband, GPS, fotografering) under 2012 och 2013 har vi ritat en som vi ser det rättvisande
strandlinje. Se kartan nedan. Principerna har varit följande:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Alla vass och gungflyområden räknas in i sjöns vattenområde.
All områden som permanent eller regelbundet under delar av året står under vatten
tillhör sjön.
Däremot har vi inte tagit med sankmarker som inte regelbundet vattenfylls.
Gångvägar som anlagts delvis i vattnet utgör ingen gräns för sjön .
Enligt miljöbalken gäller strandskyddet utan undantag också vattendrag. Därför
inkluderar vi sjöns inlopp och utlopp i strandskyddet om 100 meter. Delar av dessa har
stillastående vatten. Se dom M 5458-11 från Mark- och miljööverdomstolen. (se bilagor)
Av samma orsak inkluderar vi de korta vattendragen i mitten på kartan intill Råsta
strandväg.

Kartan nedan sammanfattar vårt arbete och anger vår justerade strandlinje. I kartan har vi också ritat
in den strandlinje som kommunen använt vid i sitt planarbete samt en strandlinje som kommunen
angett i ett dokument från 1975. (Stadsarkitektskontorets tjänsteutlåtande nr 324 / 1975)
Fotografisk dokumentation av vår strandlinje som bland annat visar på vattenförekomster finns i detta
dokument.
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Strandskyddat område enligt
kommunen och enligt vår justerade
strandlinje.
Flygfotot är från 2001

2008 (31 dec.)

Flygfoto från 2001
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Solna kommun 1975 och 2012,
strandlinjen ritas om
Nedan redovisar vi två olika strandlinjer från Solna kommun samt våra invändningar mot dessa.
Med strandlinjen menas i detta dokument där sjön eller vattendraget övergår till land medan
strandskyddlinjen är gränsen för strandskyddet om 100 meter.
I Solna kommuns förslag till detaljplan för området (december 2012 och reviderat februari 2014)
har gräns för strandskyddet (röd linje) och strandlinjen angetts och i ett tidigare kommundokument
(bl.a. Stadsarkitektskontorets tjänsteutlåtande nr 324 / 1975), då kommunens uppfattning
fortfarande var att bevara och skydda Råstasjön, ritades en annan strandskyddslinje (gul linje)
baserad på den gula strandlinjen. Notera att med denna linje ligger Råsta strandväg inom
strandskyddet. 1975 var kommunens engagemang att skydda Råstasjön så stort att man ville utöka
strandskyddet till 250 m. Det är en stark indikation på de höga värden som finns i området.

Vi invänder mot följande när det gäller Solnas tolkning av strandskyddet i förslaget till detaljplan
från december 2012 och i det reviderade förslaget från februari 2014.
Flera vass- och gungflyområden har felaktigt betraktats som torr mark. Detsamma gäller
sumpområden som är vattendränkta hela eller delar av året. Inget strandskydd runt in- och
utflöden har angetts dvs. vid vattendragen. På vissa ställen är avståndet mellan strand och
strandskyddslinje mindre än 100m. Solna kommun har också utan motivering ändrat
strandlinjen från tidigare kommundokument. Ett antal intrång har gjorts på strandskyddet sedan
2001. En del av dessa har haft tillfällig dispens. För uppkomna skador på vegetation och fågelliv
mm se delen ”Skador, intrång och förluster av naturvärden sedan 2001” i detta dokument.
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Fotodokumentation
Kartan nedan visar områdets vattenområden och våtmarker. Pilarna hänvisar till de olika
områdena som är fotodokumenterade på sidorna som följer. Bara de delar av sjön som
berör detaljplanen är medtagna (område 1-5 ligger utanför).
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Område 6

Här går vassen ändra fram till stigen

Vass, 2012-04-04

13-03-19

Område 6
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Område 7
På denna sida bilder södra delen av området
och på nästa sida från norra delen mot Råsta
strandvägen

2013-12-15

2013-12-15
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Område 8
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Område 9
Detta område är mycket sankt men inre delen,
(närmast stigen) är bara vattenfylld under våren.
Yttre delen är vassbevuxen (inga foton).
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Område 10
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Område 11
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