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Miljö- och bygglovsnämnden 

 

Dnr Mbn 2017:382 

Öppna strandpromenaden till Görväln, motion från Bo Leinerdal m.fl. 
(V) – yttrande till kommunstyrelsen  

 
Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden, kommunsty-

relsen och kommunfullmäktige 

 

1. Motionen avslås 

 
Ärendet i korthet 

Bo Leinerdal m.fl. (V) har till kommunfullmäktige inkommit med motionen ”Öppna 

strandpromenaden till Görväln”. Syftet med motionen är att det för allmänheten vore 

mycket vunnet att få tillgång till en sammanhängande strandpromenad till Görvälns 

slott. De förslag som ligger inom nämndens ansvarsområde behandlas nedan och 

berör att utreda förutsättningarna för att tillgängliggöra området för allmänheten och 

förlänga strandpromenaden till Görvälns slott samt möjligheten att anlägga en gång-

bro i vattnet förbi det otillgängliga området. 

 
Handlingar 

 1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2017-05-04 

 2. Motion från Bo Leinerdal m.fl. (V), 2017-03-31  
 

Bakgrund 

Motionen tar avstamp i Järfälla kommuns mål att ”erbjuda bra rekreationsmöjligheter 

i mälarnära läge – väl kommunicerat till medborgarna”, och hänvisar till att den be-

fintliga strandpromenaden, från Kallhäll och söderut till Görvälns slott, upphör vid 

den privata fastigheten vid Dikartorp och fortsätter i ett backigt och otillgängligt parti 

som försvårar för personer med rörelsebegränsningar att ta sig vidare. 

 
Analys 

I motionen framförs ett antal punkter där kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna 

att förlänga strandpromenaden till Görvälns slott antingen via stranden eller via en 

gångbro i vattnet förbi det avspärrade området. Vidare ska kommunstyrelsen utreda 

möjligheten till köp, arrende eller expropriering av en begränsad landremsa.  Det 

sistnämnda bedömer bygg- och miljöförvaltningen faller utanför miljö- och bygg-

lovsnämndens ansvarsområde. 

 
Förslag som faller under miljö- och bygglovsnämndens ansvarsområde  

Tillgängliggöra området och förlänga strandpromenaden till Görvälns slott 

Motionen pekar på Järfälla kommuns mål att erbjuda bra rekreationsmöjligheter i 

Mälarnära läge. Det finns emellertid inget i den målbeskrivningen som implicit anty-



   2 (2) 

 

  

der att det ska anläggas en mälarpromenad längs med strandlinjen där topografiska 

förutsättningar, reservatsföreskrifter samt strandskyddsbestämmelser åsidosätts.  Be-

fintligt rekreationsstråk får anses vara ”nära nog” Mälaren utan att det för den saken 

skull hamnar i konflikt med kommunens mål.  

Då sträckor av kommunens strandlinje redan tillgängliggjorts för fotgängare, finns 

det ett stort värde att bevara strandlinjen så opåverkad som det i högsta mån är möj-

ligt. Anläggandet av en strandpromenad innebär irreversibla ingrepp i strandmiljön, 

där vi idag finner de största naturvärdena i kommunen. Det skulle bl.a. innebära av-

verkning av - ur naturvårdsynpunkt - mycket värdefulla träd samt kraftigt störa fågel-

livet längs stranden.  

 

Vidare hänvisar förslaget till en sammanhållen, tillgänglig strandlinje i hela Järfälla 

in till Stockholm city. Bygg- och miljöförvaltningen står inte bakom en sådan be-

skrivning, då sträckor längs kommunens mälarstrand i högsta grad är otillgängliga av 

exempelvis topografiska skäl. För att förverkliga ett sådant strandnära promenadstråk 

skulle långa stycken som i dagsläget är skyddade av föreskrifter för naturreservat, 

Natura 2000 samt strandskyddsbestämmelser ianspråktas.  

 

Möjligheten att anlägga en gångbro i vattnet förbi det avspärrade området 

Enligt beslutet för Görvälns naturreservat ska de naturgivna förutsättningarna vara 

styrande för områdets utnyttjande och större nya anläggningar för friluftsliv får inte 

iordningställas. Förslaget om att anlägga en gångbro i vattnet anses vara en större 

anläggning vilket inte överensstämmer med ändamålet för naturreservatet.  

 

Den aktuella sträckan omfattas av strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 § miljö-

balken (MB) med utökat strandskydd (300 meter från strandlinjen). Det innebär för-

bud mot att uppföra byggnader, anläggningar eller anordningar och att byggnation 

endast får ske om det finns särskilda skäl till undantag från bestämmelserna. Inom 

strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- och växtarter. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens friluftsliv 

och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Kommunen 

har rätt att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna om åtgärden inte be-

döms motverka strandskyddets syften samt uppfyller något av villkoren för särskilt 

skäl i 7 kap 18 c § MB.  

 

Då många människor och båtar rör sig längs Mälaren, både kringboende och turister 

är det viktigt att värna om vyn från vattnet upp mot land. För att skapa en god be-

byggd miljö som värnar om det allmänna intresset samt djur- och växtliv ska sam-

ordning av bryggor längs Mälaren ske där det är möjligt. 

 

Det finns inga särskilda skäl för dispens och åtgärden bedöms motverka syftet med 

naturreservatet och med strandskyddet. Dispens från naturreservatsbestämmelserna 

och strandskyddsbestämmelserna bedöms inte kunna medges för den föreslagna 

gångbron i vattnet. 

 

Sammanfattningsvis bör motionen avslås på grund av att förslagen inte är förenliga 

med reservatets eller strandskyddets syfte, samt att medborgarna redan erbjuds Mä-

larnära rekreationsmöjligheter både på de befintliga promenadstråken samt via de 

icke anspråkstagna stränderna.  
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Karin Seleborg Joakim Persson-Hjelm 

Miljö- och bygglovschef Miljöinspektör 

   

 

Medverkande tjänstemän:  Joakim Persson-Hjelm 

  Anna Krohn  

 

 

 

 

Beslutet ska skickas till    
Akten 

Kommunstyrelsen 

 


