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Till 
 
 
Byggnadsnämnden i Lidingö stad 
 
 
 
 
Angående ansökan från Ekholmsnäs Golf AB om bygglov för utökad golfverksamhet vid 
Ekholmsnäsbacken. 
 
 
Anläggandet av en golfbana i detta område strider enligt Naturskyddsföreningens mening 
uppenbart mot de målsättningar som kommunfullmäktige uttalat i såväl översiktsplan som i 
lokal Agenda 21. Ingreppet skulle begränsa områdets tillgänglighet för det rörliga friluftslivet 
och innebära stora markarbeten, störningar på djurlivet och omfattande avverkning av skog 
med bl.a. 200-åriga naturvärdesträd. 
 
Naturskyddsföreningen motsätter sig bestämt att ytterligare ett värdefullt naturområde tas i 
anspråk för att tillmötesgå ett enda enskilt intresse. Det torde knappast finnas något annat 
enskilt intresse som utnyttjar tillnärmelsevis så stora arealer som golfintresset gör redan nu. 
 
Inom Naturskyddsföreningen värnar vi om en god hushållning med naturresurser och finner 
stöd för detta i miljöbalkens grundläggande bestämmelser om hushållning med mark- och 
vattenområden (3 kap. miljöbalken), vilka enligt Plan- och bygglagens 2 kap. skall tillämpas i 
ärenden om bygglov. Särskilt har vi fäst oss vid följande: 
 
1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall 
ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.  
 
6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.  
 
Grönområde i närheten av tätort är det obestridligen fråga om. Det finns dessutom bara ett 
fåtal kommuner i landet med mindre areal oexploaterad naturmark per invånare än Lidingö. 
 
Tilläggas kan att själva ansökan i sin redovisning är så bristfällig att en fullständig 
miljökonsekvensbeskrivning inte kan göras. 
 



Naturskyddsföreningen vill dessutom ifrågasätta om inte ärendet är av sådan art att det måste 
föregås av detaljplaneläggning enligt PBL. 
 
Med hänvisning till ovanstående hemställer Naturskyddsföreningen att Byggnadsnämnden 
inte medger bygglov för utökad golfverksamhet vid Ekholmsnäsbacken.  
 
 
 
 
 
 
Helena Klangemo/ ordförande i Naturskyddsföreningen i Lidingö 
 


