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Till Österåkers kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Plan- & Exploateringsenheten 

184 86 Åkersberga 

  

Remissvar angående detaljplan för Västansjö 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Föreningen för Ljusterö Natur och Miljö ger här sina synpunkter på detaljplan för Västansjö.  
 

 

Anmärkningsvärt 

Den tidigare remissomgången för förslaget till detaljplan från 31 augusti 2011 verkar det som kommunen 

inte beaktat vid upprättandet av detaljplan för Västansjö den 15 februari 2012, eftersom ”förslag till 

detaljplan” och ”detaljplan för Västansjö/Utställningshandling” i stort sett är identiska.  

 

Vi saknar helhetssynen - En samordnad detaljplan för Mellansjö 

Förvånansvärt är också att kommunen inte samordnar detaljplanen för Nolsjö 1:4, Västansjö och Ljusterö 

torg Förvaltnings AB* i en detaljplan eftersom alla dessa tre detaljplaner ligger mycket nära varandra i 

Mellansjö.  

 

*Enligt planer för ny bebyggelse efter Mellansjövägen av Ljusterö torg Förvaltnings AB ska det byggas ca 55 nya 

lägenheter, ett hotell, en affär, en restaurang och nya kontorslokaler. Grundvattenuttaget påstås då vara max 

45m3/dygn årligen enligt deras ansökan och 60m3 högst tre dygn i följd enligt Miljödomstolens dom i augusti 2012.  

Vi anser att en samordnad Miljökonsekvensbeskrivning krävs för så stora närliggande 

exploateringsprojekt. Kommunen kan inte bortse från att så stora projekt tillsammans 

kan påverka både människor, miljö, fauna, flora, mark och vatten.  
 

Ljusterö ingår i Österåkers kust- och skärgårdsområde och är enligt 4 kap. miljöbalken ett skyddat 

riksintresse. I miljöbalkens 6 kapitel har Institutet för Miljökonsekvensbedömningar byggts ut och 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll har reglerats. Detta baseras främst på EG:s MKB-direktiv och 

ratificeringen av 1991 års Esbokonvention. Dessa regler är i stor omfattning tvingande t.ex. om 

verksamheten kan medföra betydande miljöpåverkan. Här saknas uppgifter om effekter på människan och 

miljön. I rättspraxis finns flera rättsfall där en godtagbar miljökonsekvensbedömning saknas och ansökan 

om tillstånd inte behandlas utan avvisas, dvs. någon prövning i sak sker inte. Detta går ej heller att rätta till i 

efterhand. Den intresserade kan studera MÖD mål M 4563-01 och MÖD mål M 4880-01.  

 

Kommunens har skyldighet att utreda vilka konsekvenser denna sammantagna 

bebyggelse-exploatering i Mellansjö får för miljön ur flera olika perspektiv  
 

Ett stort befolkningstillskott på tillsammans ca 1000 personer kring Mellansjövägen innebär en icke 

försumbar förändring.  
 

I en MKB skall miljöpåverkan analyseras avseende:  

 natur, växter, insektsbestånd, djur,  

 vatten/vattenleder, konsekvenser av avlopp m m 

 kulturlandskap,  

 trafikströmmar, trafikintensitet, färjeturer 
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 buller kontra restorativ tystnad. mm  

 friluftsliv och rekreation 

Vatten är en stor bristvara på skärgårdens öar. Inte minst på Ljusterö.  En MKB bör utreda hela situationen i 

Mellansjö kring Kyrksjön och kring Mellansjövägen och väga samman konsekvenser av de stora 

exploateringsprojekt som planeras på ömse sidor om vägen samt i Nolsjö.   
 

Det bästa vore att ta ett helhetsgrepp och fastställa en exploateringspolicy som kan bli normgivande 

för framtida exploatering. En sådan norm ska ge uttryck för en helhetssyn för var och hur tillväxt ska 

ske för att behålla Ljusterö som en skärgårdsö.  
 

Idag är bebyggelse exploateringen kopplad till enskilda exploatörers markförvärv och spekulation att tjäna 

pengar. Det får inte styra hur Ljusterö ska utvecklas. 

 

6 krav för Ljusteröbornas bästa och en bra infrastruktur 
1. Trafikproblem: Hur många fler bilar tål ön innan köer och befintliga vägar blir helt blockerade utan 

framkomlighet. Sker trafikinfarkten vid 1.200.000 eller 1.300.000 bilar. Idag passerar ca 1.100.000 

bilar Ljusterö.  

Mer trafik ger bullerstörningar och kommunen bör se till att vi får tyst asfalt på utsatta stråk på ön 

och tillåter bullerplank.  

 

Ny bebyggelseexploatering kräver en översyn av vägnätet och trafiksäkerheten på ön. Det är akut 

redan idag och blir katastrofalt om ny bebyggelse sker innan kommunen löst detta. Oskyddade 

trafikanter som cyklister och fotgängare måste få cykelbanor och gångbanor efter vägarna innan 

allvarliga olyckor sker. Färjans turtäthet måste öka, så att man eliminerar stress för att hinna med 

färjan.  

2. Säkerhet Säkerheten är en angelägen fråga eftersom många fler vuxna och barn kommer att passera 

över Ljusterövägen/Mellansjövägen betydligt oftare än idag. Blir det övergångsställen och 

ljussignaler eller gångbro över vägen?  När planeras rondellen i vägkorsningen Ljusterövägen/ 

Mellansjövägen och cykelbanan mellan färjan-Linanäs stå klar och hur löser kommunen dessa 

åtaganden?  

Med ökande trafikunderlag från Ljusterö aktualiseras trycket och säkerheten på väg 276 än mer. De 

trafiksäkerhetsproblem som är aktuella idag bör åtgärdas innan trafikintensiteten ökar ytterligare. Det 

bör ske innan läget är katastrofalt. Beaktas bör även bebyggelseexploateringen i Östanå och Wira. 
 

3. Bullerproblem och sociala problem: Med planerad exploatering får ön ökade bullerproblem och 

även ökade sociala problem. Med en total förändring av samhällsstrukturen och boendestrukturen 

uppstår nya behov och också nya problem. Det finns redan erfarenhet av detta i Österåker. 

Kommunen behöver således belysa och dokumentera vilka kommande problem som kan uppstå och 

hur dessa kan motverkas eller mötas när det gäller Ljusterö.  

 

4. Hur har bullervärdena beräknats? Det framgår inte av detaljplaneförslaget om man beaktat 

att medelvärdet för trafikljud stiger med ökat antal bilar och trafik.  
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5. Tystnaden på Ljusterö måste värnas för framtiden. 

 
6. På Ljusterö råder småskalighet sedan urminnes tider. Bebyggelseutveckling som bryter 

småskaligheten och förstör öns skärgårdskaraktär och miljösyn bör undvikas i detta riksintresse för 

natur- och friluftliv. Planerad exploatering i Mellansjö är ett steg mot en total förvandling av 

Ljusterö. Det ger på sikt en ny samhällsstruktur med fastboende och få fritidsboende.  
 

7. Vatten och avlopp En förutsättning för förtätning och nybyggnad i Mellansjö är att gemensam 

vatten och spillvattenhantering införs för att avlasta Kyrksjön från föroreningar. Men enligt 

kommunen ska den första etappen av den nya bebyggelsen inrymmas inom befintlig 

reningsverksamhet. Enligt föreslagen detaljplan för Nolsjö 1:4 planerar kommunen utbyggnad av 

allmänt vatten och avlopp till 2014.  

Vattenförsörjningen i Mellansjö sker idag i enskild regi. Ska det tolkas som att Ljusterö torg 

Förvaltnings AB ska hålla med vatten? Om detta stämmer är det ännu mera anmärkningsvärt att 

kommunen inte samordnar detaljplanerna i Mellansjö och Nolsjö 1:4 eftersom samtliga berörs av 

Kyrksjön och befintliga grundvattenmagasin. Vad händer med de fastighetsägare som har enskilda 

brunnar om vattnet sinar eller om kloridhalten avsevärt ökar och om de får saltvatteninträngning.  

Vem ansvarar för den enskilde fastighetsägarens vattensituation? Enligt norm beräknas varje 

individ förbruka ca 180 liter vatten per dygn.   

 

Tiden ska hinna i fatt Ljusterö 
Inte ens Ljusterös gamla ortsnamn får längre vittna om svunna tider och binda samman förr och nu. 

”Västansjö” ligger på gammal ägomark som hette Gropgärdet, innan den friköptes för spekulation. Det är 

olyckligt att kommunen inte kan värna ortsnam på Ljusterö utan faller undan för kommersiella argument.  
 

 

 

Ljusterö 21 oktober 2012 
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