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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post
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833 83  STRÖMSUND   

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Att. Peter Schärnell
611 86 Nyköping

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för förstärkning av vägar inom 
Askö naturreservat, Askö 1:1, Trosas kommun

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att ni ska vidta följande försiktighetsåtgärder till skydd för 
naturmiljön:

 Förstärkning av vägar ska bedrivas i överensstämmelse med anmälan och bifogade 
kartor.

 Åkerholmar och övriga biotopskyddade områden får inte skadas eller påverkas 
negativt.

 Åtgärder ska vidtas så att körskador inte uppstår vid körning i fuktiga/blöta marker.

Detta beslut kan överklagas, se nedan

Redogörelse för ärendet
Ni har den 28 april 2016 inkommit med en anmälan om samråd för byggande av 
väg/förstärkning av befintliga brukningsvägar på Askö 1:1, Trosa. Förstärkningen av 
vägarna innebär att en fiberduk kommer placeras ut. Sedan läggs ett bär- och slitlager 
ovanpå. Sektioner av sträckorna kommer att dikas ut för att förbättra framkomlighet på ön. 
Vägarna kommer vara ca 3 meter breda, bärlagret 25 cm tjockt och slitlagret 5 cm tjockt. 
Dikena kommer vara runt 40 cm under vägyta, enligt bifogad karta. 

Tillämplig lagstiftning
Enligt 7 kap 7 § MB gäller att länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från 
föreskrifterna som den har meddelat för ett naturreservat/naturvårdsområde, om det finns 
särskilda skäl och om dispensen avser ett område som skyddas enligt andra bestämmelser 
i 7 kap kapitel än bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och 
skyddet har beslutats av någon annan än en kommun.

Enligt 7 kap. 11 § miljöbalken är åkerholmar skyddade (1998:808, MB). Inom ett 
biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 
skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det 
enskilda fallet. 
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Enligt 7 kap 28 a § MB krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Enligt 12 kap 6 § miljöbalken (MB) ska en anmälan för samråd göras för verksamheter och 
åtgärder som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön och som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken. 
Tillsynsmyndigheten får förelägga den anmälningsskyldige att vidta de åtgärder som behövs 
för att begränsa eller motverka skada på naturmiljön.

Beskrivning av Naturreservatet och Natura 2000-området Askö (SE 0220439)
Askö 1:1 omfattar allt mark- och vattenområde som tillhörde den ursprungliga 
kronoparken Askö. Förutom huvudön Askö ingår ett antal mindre öar samt 
mellanliggande havsområde. Askö är en av de största öarna i Sörmlands skärgård. Den 
har en för kusttrakten typisk topografi med sprickdalslandskap dominerat av hällmarker 
och med relativt stora höjdskillnader.

Askö har genom sina många och ofta kulturpräglade vegetationstyper en för skärgården 
ovanligt stor artrikedom. Skogsmarken uppvisar en stor mångfacettering. På norra delen 
av ön karaktäriseras miljön av en småkuperad terräng med en frodig barrblandskog 
omväxlande med kärr och hällmarker. Även ekskog av lundkaraktär finns på denna del av 
ön. Trädskiktet utgörs här av grov ek, ask, oxel, rönn och hassel. Lövskogen och 
framförallt ekarna hotas numera av allvarlig igenväxning av gran. I de centrala delarna av 
ön består barrskogen av mossrika risskogar och av hällmarkstallskogar. I delar av 
skogsmarken väster om laboratoriet förekommer 200-åriga tallbestånd. Askös omgivande 
vatten är ur naturvetenskaplig synpunkt ett mycket intressant skärgårdsområde.

Asköområdet ingår i ett område som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet 
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Vidare ingår området i ett kustområde som i sin helhet är av 
riksintresse enligt 4 kap. 1-2 §§ miljöbalken. Riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kap 5 § 
miljöbalken berör de allra östligaste delarna av reservatets vattenområde. Större delen av 
den fasta marken på Askön ingår i nätverket Natura 2000 (SE0220439).

I Naturvårdsverkets rapport 4693 Marina reservat i Sverige ingår Askö som en del av ett i 
landet prioriterat större marint skyddsvärt område omfattande Landsort/ 
Hartsö/Askö/Landsortsdjupet. Askö-Hartsöområdet är vidare utpekat av Naturvårdsverket 
som ett s.k. Baltic Sea Protected Area (BSPA) som ingår i Helsingforskommissionens 
(HELCOM:s) nätverk av skyddsvärda marina områden i Östersjön.

De aktuella brukningsvägarna ligger på den norra delen av ön. Från Patterna och söderut 
passerar brukningsvägen några gamla före detta åkrar. På dem finns några små 
åkerholmar. I övrigt hyser landskapet på Askö en oerhörd rik mängd av kärlväxter.  

Länsstyrelses bedömning
Syftet med naturreservatet är bland annat att bevara ett sammanhållet och förhållandevis 
oexploaterat skärgårdsområde med dess höga naturvärden, särpräglade geologi, stora 
kulturvärden, värdefulla växt- och djurliv, samt stora värde för friluftslivet.
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Länsstyrelsen bedömer att åtgärden med förstärkning av brukningsvägarna kommer att 
förbättra tillgängligheten på Askö, vilket är ett av syftena med reservatet. Åtgärden är inte 
heller förbjuden enligt reservatsföreskrifterna, eftersom det inte är fråga om en 
nybyggnation, utan förstärkning av befintliga vägar som åtgärden syftar till.

Länsstyrelsen bedömer att åtgärden med vägbyggena/förstärkning av brukningsvägarna 
kommer att förbättra tillgängligheten på Askö, vilket är ett av syftena med reservatet. 
Åtgärden är inte heller förbjuden enligt reservatsföreskrifterna. Under förutsättning att 
åtgärderna genomförs enligt ansökan med kartor bedömer Länsstyrelsen att åtgärderna inte 
påverkar syftena med reservatet på ett negativt sätt. Länsstyrelsen har dock föreskivit om 
försiktighetsmått kring de befintliga naturvärden som finns där idag. Brukningsvägarna 
passerar bland annat äldre före detta åkrar, i vilka små åkerholmar och odlingsrösen ligger, 
mer eller mindre i närheten av de befintliga vägarna. Vid förstärkning av vägarna ska 
hänsyn tas till småbiotoperna. Vidare har Länsstyrelsen föreskrivit om försiktighetsmått 
rörande körskador i fuktiga marker och blöta partier.

Länsstyrelsen bedömer att risken för påverkan på Natura 2000-området inte är så stor att 
tillstånd enligt 7 kap. 28a § MB krävs under förutsättning att de föreskrivna 
försiktighetsmåtten följs enligt ovan. 

Övriga upplysningar 
Länsstyrelsen vill även erinra om att den som vidtar en åtgärd alltid är skyldig att ta 
miljöhänsyn så att skador och olägenheter inte uppkommer för människors hälsa eller 
miljön (2 kap MB).

Beslut i detta ärende har fattats av t.f. funktionschef Bo Westman efter föredragning av 
naturvårdshandläggaren MaryAnn Fargo. I den slutliga beredningen av detta ärende har 
även naturvårdshandläggaren Marie Stafstedt Myhrman deltagit.

Bo Westman

MaryAnn Fargo

Kopia: Naturvårdsverket

Bilaga: Karta
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HUR MAN ÖVERKLAGAR

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skicka ett överklagande till länsstyrelsen. 
Överklagandet skall vara skriftligt och undertecknat av Er. Det skall ha kommit in till 
länsstyrelsen inom tre veckor från den dag som Ni tagit del av beslutet. I överklagandet 
skall Ni ange vilket beslut som Ni överklagar (t.ex. genom att ange beslutets 
diarienummer), hur Ni vill att beslutet ska ändras och varför Ni anser att det ska ändras. 
Länsstyrelsen kommer att sända överklagandet samt länsstyrelsens och kommunens akt 
vidare till Mark och miljödomstolen, Nacka tingsrätt Box 1104, 131 26 Nacka 
Strand.



Mobiltelefon Telefon dagtid* 
010-2234-313 

E-post 
peter.scharnell@lansstyrelsen.se  

Namn* (inkl. ev. attention eller c/o) 

Peter Schärnell 
Adress* 

Länsstyrelsen i Södermanlands län 
Postnummer* 

611 86 
Postort* 

Nyköping 

älobiltelefon Telefon dagtid E-post 

Markägare (om annan än sökande) 
Namn (inkl. ev. attention eller do) 

Naturvårdsverket 
Adress 
Naturvårdsverket 

Postnummer 
106 48 

Postort 
Stockholm 

LÄNSSTYRELSEN 
Södermanlands län 

LÄNSSTYRELSEN I SÖDERMANLANDS LÄN 

2016 -04- 2 8 
Dnr 
Dossnr 

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 kap 6§ MILJÖBALKEN och 
2 kap 10§ LAGEN (1988:950) OM KULTURMINNEN m.m. 

Tips och förklaringar finns i 
	

Sänds till: 
slutet av blanketten 	Länsstyrelsen i Södermanlands län 

611 86 NYKÖPING 
* Obligatoriskt fält 
	 sodermanlandglansstyrelsen.se   

Anmälan gäller 
Rubrieering/Projektnamn* 

Byggande av väg på Askö 
FastighetsbeteckninE* 

Askö 1:1 
Ort. bvnamn. socken eller dylikt* 

	Kommun* 
Trosa 
	

Trosa 

Sökande 

Beräknad tidpunkt för genomförande 

2017-05 till 2017-06 

Beskrivning av planerade åtgärder och metoder* 
(tex grävning, schaktbredd/djup/längd, typ av byggnation, kabelplöjning, tryckning, avverkning, rasering) 

Vägbygget innebär att vi kommer placera en fiberduk och sedan bär- och slitlager ovanpå samt dika ut 
sektioner av sträckorna för att förbättra framkomlighet på ön. Vägen kommer vara ca 3 meter bred, bärlagret 
25 cm tjockt och slitlagret 5 cm tjockt. Dikena kommer vara runt 40 cm under vägyta. 
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Förekomst av fornlämningar och/eller kulturlämningar: (ange gärna RAÄ-nr och fornlämningstyp) 
Vilken påverkan? Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? 

Skyddade naturområden som berörs: 
(Naturreservat, Natura2000, Naturvårdsavtal, Fågel/sälskyddsområde, Biotopskyddsområde, Vattenskyddsomr.) 
Vilken påverkan? Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? 

Naturreservat, Natura2000. Vi bedömmer att det inte kommer vara någon påverkan då de största åtgärderna 
kommer sättas in mot redan befintliga vägar. 

Generellt biotopskyddade miljöer som berörs: 
(allé, odlingsröse, stenmur, åkerholme, källa, småvatten/våtmark/öppet dike, pilevall) 
Vilken påverkan? Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? 

Vattendrag/SjöNåtmarksområde som berörs: 
Vilken påverkan? Vilka skyddsåtgärder kommer att vidtas? 

Andra områden med natur- eller kulturvärden som berörs: (riksintressen, regionala intresseområden 
Lär kulturmiljövården, naturvårdsprogram, naturbetesmarker, nyckelbiotoper och andra skogliga naturvärden etc) 
Vilken påverkan? Vilka fcirsiktighetsåtgärder kommer att vidtas? 
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Övriga upplysningar 

Underskrift 
Datum 

f-A0(6 --0 4  
Sökandens underskrift  ‘---e 

   

   

Ukk 

  

   

    

    

Namnförtydligande 

Peter Schärnell 

Till anmälan skall bifogas kartmaterial 

Obligatoriskt. el överstigande A3-format: 

Översiktskarta ca 1:50 000 med markerat aktuellt område 
Detaljkarta ca 1:10 000 med verksamheten inritad, t ex väg, eldragning, upplägg av massor etc 

Frivilligt: digitalt material för att effektivisera handläggningen. Observera att vi använder oss av 
koordinatsystemet TR90 2,5 gon V 

111 	Sträckning skickas även digitalt (shapefil (.shp)) 
n 	Foton på objektet/området  

Glöm inte att omedelbart kontakta Länsstyrelsen om förändringar i 
projektet sker! Detta gäller såväl innan Länsstyrelsen fattat beslut i 
ärendet som under genomförandet av arbetet. 

Anmälan sänds till: 

Länsstyrelsen i Södermanland 
611 86 NYKÖPING 

Telefon: 0155 — 26 40 00 
e-post: sodermanland(d /lansstyrelsen.se  

OBS! Anmälan med tillhörande handlingar lämnas i två exemplar om den 
skickas per post.  
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Tips för att undvika eventuella problem: 

Inhämta kunskaper om natur- och kulturvärden och planera verksamheten utifrån detta. Genom att 
undvika känsliga områden minskas risken för negativ påverkan på miljön och handläggningen 
underlättas. Länsstyrelsen behöver då inte diskutera alternativa lösningar eller förelägga om 
försiktighetsåtgärder. Om ansökan är ofullständig kan länsstyrelsen behöva begära in kompletteringar. 

Underlagsmaterial kan hämtas eller ses på bland annat: 

• Länsstyrelsens regionala underlag redovisas under GIS/Kartor på vår hemsida, 
www.lansstyrelsen.se/sodermanland  flik "GIS-data från länsstyrelserna", 
www.gis.lst.se/lstgis/.  
Observera att inte all information är tillgänglig. Exempelvis saknas rödlistade arter, eftersom 
de i vissa fall är sekretessbelagda. 

• Skogsstyrelsens hemsida: www.svo.se  
Gå in under länkarna Skogens Pärlor samt Skog och Historia. 

Under Skogens Pärlor redovisas skogliga värden såsom nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. 
Berörs något av dessa värden, kontakta Skogsstyrelsen! Skriv in i samrådsanmälan vad 
Skogsstyrelsen yttrat sig om i ärendet, bifoga gärna yttrandet. 

• Riksantikvarieämbetets hemsida, fornminnesregistret www.flnis.raa.se/frnis/  

FMIS redovisar fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar. Tänk på att även området 
omkring själva fornlämningen är skyddat. Detta större område heter fornlämningsområde. 
Detta område omfattar med andra ord även ett icke markerat område runt omkring den på 
kartan markerade lämningen! Fornlämningsområdets storlek beror på flera faktorer, såsom 
fornlämningstyp och terrängförhållanden på respektive plats. Det är Länsstyrelsen som 
bestämmer fornlämningsområdets utsträckning, som kan variera från några meter till flera 
hundra meter. 

När fornlämning förekommer inom 200 m från arbetsföretaget ska samråd ske med 
länsstyrelsen. 
Det är viktigt att försiktighet sedan iakttas vid arbeten intill en fornlämning Schaktning, körning, 
uppläggning av massor samt uppställning av fordon och arbetsmaterial får inte förekomma i närheten 
av fornlämning. Olika kategorier av fornlämningar kräver olika säkerhetsavstånd. En grundregel kan 
vara att försiktighet gäller inom en radie av 50 meter från en fornlämning. 

Förklaring till blanketten 

Blanketten har tagits fram i syfte att underlätta ärendehanteringen och därmed förkorta 
handläggningstiderna. Den kan också fylla en funktion som checklista. 

Rubrik Syfte Exempel 
ANMÄLAN GÄLLER Talar om vilken åtgärd som 

är aktuell och var den görs. 
Detta kommer även att 
anges i rubriken på 
Länsstyrelsens beslut. 

Ombyggnation av elnät genom rasering 
av luftledningar och förläggning av 
jordkabel. 
Lid 1:3, Hult 2:3, Måla 3:5.. .osv 
alt även "mellan Sturefors och Bestorp" 

SÖKANDE: Tydliga kontaktmöjligheter 
underlättar 
informationsutbytet och är 
juridiskt viktigt. 

Fullständigt namn, adress, 
telefonnummer samt gärna e-post. 
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BERÄKNAD 
TIDPUNKT FÖR 
GENOMFÖRANDE 

Tidpunkten kan vara 
väsentlig för genomförandet 
av vissa arbeten, exempelvis 
kan åtgärder i öringvatten 
vara olämpliga under vissa 
perioder 

Arbetet planeras att utföras under tiden 1-
15 augusti 

BESKRIVNING AV För att Länsstyrelsen ska Generell beskrivning: 
PLANERADE kunna göra en bra Projektet innebär att vi kommer att 
ÅTGÄRDER & bedömning av vilken förlägga jordkabel på en sträcka av ca 5 
METODER inverkan arbetsföretaget kan km. I åkermark kommer den att plöjas 

ha i olika miljöer behövs en ned till ca 60 cm djup (röda streck på 
bra beskrivning. Det är bifogad karta). I skogsmark och längs 
lämpligt med dels en vägar läggs kabeln genom schaktning på 
generell beskrivning som ca 70 cm djup (orange). Schaktet blir ca 1 
gäller hela projektet, dels meter brett vid markytan. Sprängning kan 
beskrivningar för specifika komma att behövas. Arbetsområdet för 
sträckor eller punkter (ex maskiner och schakt är ca 5 meter brett. 
känsliga natur- eller Luftledningar kommer att raseras (grönt). 
kulturmiljöer) som också Stolparna kommmer att dras upp med 
markeras på detaljkartan. maskin. Tillfålliga upplag av material 

kommer att behövas (blått). 
Tydliga beskrivningar gör 
att behovet av Detaljbeskrivning: 
kompletterande uppgifter Punkt A-B: jordkabeln plöjs ned på 
minimeras. åkermarken på södra sidan om vägen 

B: passage av mindre bäck genom 
grävning. Ingreppet innebär grumling av 
vatten under ca 15 minuter. 
B-C: kabeln schaktas ned direkt utanför 
dikets ytterslänt på vägens södra sida. 
C: Byte till norra vägkanten för att 
undvika en milstolpe (RAÄ 45). 
C-D: kabeln plöjs ned på åkermarken på 
norra sidan om vägen 

D: passage under Sandån genom styrd 
borrning. 
D-E: kabeln schaktas ned direkt utanför 
dikets ytterslänt på vägens norra sida. 
E-F: kabeln plöjs ned på åkermarken på 
norra sidan om vägen. Längs ca 100 m 
kantas vägen av en björkallé, där vi går ut 
längre i åkermarken. 
F: Kabeln schaktas ned i dikesbotten på 
vägens norra sida för att undvika skador 
på den närbelägna husgrunden (RAÄ 63) 
etc. 
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FÖREKOMST AV Checklista och utrymme för Sandån: Passeras med styrd borrning. 
FORNLÄMNINGAR tydliga beskrivningar av Metoden innebär att ingen verksamhet 
och/eller åtgärder för att undvika sker i vattendraget och att strandmiljön 
KULTURLÄMNINGAR skador på natur- och 

kulturmiljö 
lämnas intakt. 

Samt AM vid Liljendal på sträckan E-F: för att 
undvika rotskador på träden går vi ut på 

SKYDDADE åkermarken, motsvarande minst trädens 
NATUROMRÅDEN, kronradie + 20 % av radien. 
GENERELLT BIOTOP- 
SKYDDADE MILJÖER, 
VATTEDRAG/SJÖNÅT- 

Milstolpe, RAÄ 45: kabeln byter sida av 
vägen ca 15 m från stolpen, som därmed 

MARK eller ANDRA inte berörs 
OMRÅDEN MED 
NATUR- ELLER Husgrund, RAÄ 63: genom att förlägga 
KULTURVÄRDEN kabeln i dikesbotten kommer inte marken 
SOM BERÖRS i anslutning till husgrunden att påverkas. 

Schaktmassorna placeras på vägsidan om 
kabelschaktet. 

etc etc 
ÖVRIGA Andra uppgifter som är Arbetet utförs på uppdrag av Stora 
UPPLYSNINGAR: viktiga att känna till i 

ärendet. 
Elproducenten AB 

Om en uppdragsgivare finns Ansökan om bygglov för uppförande av 
ska detta av juridiska skäl transformatorstationer har skickats till 
anges. Storköpings kommun. 
Andra tillstånd som sökts 
(bygglov, dispenser etc). 

6



Kohol flan 

Koholmen 

•••''--KO,h014,fian 

Apeludden 
- 

- 

— - 	— — 	ARBETSOMRÅDESGRÄNS 

TRUMMOR 

Päromaren 
PLATS FÖR LASTNING 
OCH LOSSNING 

Skypviksudd 

VÄGSTRÄCKOR SOM 
ÅTGÄRDAS 

500m 
Vrångskär 

Höghalmen ^, 

LIFE COAST VAG PROJEKT 2017 ASKO 
Bruksväg förbättring, trummor och lagerplats av grus 

Lire Loasr benent 

Sockhohnen 

Dödmansudd 

i 
Sim pvik 

hamn- 
„- 	krok 

c \J 

-,„ 

ASKÖ 
PLANRITNING 03 
2016-04-04 

Östra Naversbur0 

, ',"\Fattema 
\ 

-f\ 	
\ 

')  
Bock- 

_ 
Inre—

Katsmaren 

\\\\)) 

Yttr"\e 4-\'....) \  
, 

Katsmaren 

Ahwersburorna 

LOSSNINGSPLATS 

NATURA 2000 

.... 

Västra 

r, 
- - 	Naversburo 

LjIvhoImen 

 ii\k
‘ 

 

ö
a-A'Sk  

. 	ForsknIngsstatio 

Granhojmen 

Länsstyrelserna 
IT-enheten 

7 

Stora 
Kalvholmen 

© Länsstyrelsen, Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCB, S3V, FM, Bergsstaten, SLU 
	

Skala 1:10000 7



\ Din 

NATURA EM 

Torl ' - Stortrön 

Norrskog 

Toni 	' 
Sågsten 

J,x•Iorr, 

Ramnöfl en etekrn 

BRUKSVÄG PROJEKT RÅGÖ, RINGSÖ,HARTSÖ OCH ASKÖ 
LIFE COAST B 2016/17 

Falnås 

skj  
Stora Vika 

Li  
( .- •1, 	..;.,.., B n .." 

Szirldvik 	\ „, ' 	.L- 	Sols\ 

it, 	
Ejjursnes 

7
„ ,,, 

ja
't
rece...„ ,NP 1 

Skårfinge  

Oatnrigården 

Frönäs Ork) 
Dys,* 

Grytnås 

Usökaiv 

nIköpin6 - 	/ 
iteborg /Visby' 

J 

, 
' Kalmar,  i f 

• r 

; Botten- 
havet 

RGäVla,_ 	Helst r., 

åkUPPs, 
STOCkholM 

- 	I 
- 	Mer'  Ö •-• 

rrer 	y' 	
, 

4 	2  

, 

yeda 

,-;f)r na  
tSåtterste Lt.t • 

Särby '  
Sun 

Vappetsta 

Andervik 
r frib sonir. 

oäa l  

od , 	,t1.1 
‘1,„Ola

b
ri
o-
det 

 

tagnäihken 

flönö 

Går* 

Fågelö 

E:JUI 

Håstnårs 

Arliiksten 

Fågelk 

,Gabrielstorp 

,- -Herrharry 

76 
Husby 

• Yttre Hål 

'KockeIskår 
13 

obbo-
rden 

--kär 

Nyköping 

Arnö Orsti snås 

Anger i 
12 

Ånga ' 

`‘')Branneb°1 	' 	Vå 
Svårdsldova - 

_ 

Kra Pö 

lo d 6t 

Rågan 

\ 
Pyrar 

Dra sviks-
liar n 

- Lacka Landso -t 
Långön Lånds ort .. 

Lancsorts Bredgrund 

Björk-
skär 

-A•Apvikden_ 
Im 

Rkso 

Oxelösund 
Ålö 

Furö 

_ St. Lökholmen 

fl 
sviken 

C) Länsstyrelsen, Lantmäteriet, NVDB, ESRI Inc, RAÄ, SGU, Sjöfartsverket, SMHI, SVO, SCB, SiV, FM, Bergsstaten, SLU Skala 1:215351 

Storby-
gården 

Länsstyrelserna 
IT-enheten 

Nynäsharni 
Benerö4 

Yttre Gården 

:,,,7,r7gsudtOtg 

Militärt skydd: 
Verkarb 
Trävik 

Lite t (MU tteneril 

8


	Samråd beslut 525-2777-2016 Väg Askö SE0220439
	Länsstyrelsens beslut 

	Samrådsblankett väg Askö SE0220120
	86c580b3-3052-4c7d-b4be-f18b49a3701f.pdf
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8



