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Remissvar på bildande av naturreservat Skuruparken, Nacka kommun,
KFKS 2011/537-265.
Bildandet av naturreservat Skuruparken är nu åter ute på remiss efter 10 års handläggning.
Stötestenen är målsättningen och formuleringarna kring stugornas ”vara eller inte vara” inom
naturreservatet - en avvägning mellan de enskilda stugägarnas intressen och allmänhetens
intresse. Nacka kommun har i detta det senaste remissförslaget backat från sin tidigare
formulering att på sikt minimera antalet stugor. Det är helt klart att dagens nästan 70 stugor
inkräktar kraftigt både på allmänhetens tillgänglighet och på rekreationsvärdet och att ett
naturreservat förutsätter en minimering. Likafullt backar kommunen. Anledningen är oklar men
sägs vara länsstyrelsens remissvar, en tolkning vi inte delar efter att ha läst det.
Det är svårt att förstå vad kommunen i remissförslaget har för målsättning med stugorna. Det ger
stort tolkningsutrymme för att stugorna faktiskt blir kvar. Under den senaste tiden har flera av
stugorna permanentats och arrendeavtalen som tidigare varit ettåriga skrivs nu på 15 år.
Områdets karaktär som stugområde permanentas alltmer samtidigt som alla stugor saknar
bygglov, ligger på strandskyddad mark och på icke detaljplanerad mark. Det hela är en juridisk
härva som bara blir snårigare. Interimistiskt ska naturreservatets föreskrifter gälla, men Nacka
kommun säger sig inte kunna vidta några rättsliga åtgärder för att hindra avtalsskrivningen
förrän naturreservatet antagits. Under tiden växer högen med anmälningar på stugägarnas
svartbyggen, tecknandet av avtal som tillåter privatisering av mark mm.
Vi anser att Nacka kommun bör hålla fast vid sin tidigare skrivning om minimering av antalet
stugor och att frågan om stugornas ”vara eller inte vara” måste lösas i detalj och tydligt skrivas in
i naturreservatets föreskrifter, om reservatet ska fungera. Vilka områden i naturreservatet önskar
kommunen prioritera för allmänheten och var kan grupper av stugor ligga kvar.
Naturreservat Skuruparken har hamnat i ett moment 22 läge.
Nacka kommun måste sätta ner foten i kärnfrågan om stugornas ”vara eller inte vara”.
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