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Till ledamöterna i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Senarelägg beslutet om Boo ÅVC – utred andra alternativ
Till MSN´s möte den 12 november är miljöanmälan för föreslagen provisorisk återvinningscentral i Boo, Boo ÅVC, uppe på dagordningen. Bygglov beviljades i samma ärende av MSN
den 15 oktober. Föreningarna är kritiska till den föreslagna platsen och har tidigare givit sina
synpunkter i yttranden över såväl bygglov som miljöanmälan.
Ärendets handläggning tyder på tidspress. Bygglov har beviljats innan miljöanmälan har
godkänts och beslutsunderlaget är otillräckligt.
Vi anser att platsen för den provisoriska Boo återvinningscentral är mycket illa vald och
att alternativ plats måste utredas. Förslaget strider dessutom mot gällande detaljplan.
Boo ÅVC är föreslagen att anläggas på båda sidor om Boovägen, precis där Boovägen i söder
går under Värmdöleden i viadukten. Vi vill anföra framför allt följande skäl emot denna
placering.
Strider mot gällande detaljplan - För den föreslagna platsen gäller detaljplan B 99 och
områdesbestämmelser OB 2. Bestämmelserna innebär bl a att marken är avsedd för
parkändamål och bostadsändamål. Emot detta strider en omfattande anläggning av en
återvinningscentral. I handlingarna refereras vid upprepade tillfällen till en kommande
Detaljplan för Sydöstra Boo som om den vore gällande, men så är inte fallet.
Värdefull skog måste fällas - Den föreslagna platsen är till stora delar skogbevuxen och
innehåller skog med höga naturvärden med ett flertal rödlistade arter. Nya fynd visar att
inventeringen från 2011 behöver kompletteras, vilket påtalats. Att invänta en komplettering
borde vara en självklarhet.
I den så kallade miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som tagits fram kan vi konstatera stora
brister framför allt gällande bedömning av påverkan på naturvärdena.
Två alternativ för placering av ÅVC:n har bedömts samt ett nollalternativ. Alternativ 1 är den
föreslagna placeringen på båda sidor Boovägen och alternativ 2 är att förlägga anläggningen
på själva tippområdet. Enligt MKB:n är alternativ 1 att föredra då det ger minst negativa
miljökonsekvenser däribland mindre påverkan på naturvärden jämfört med alternativ 2.
Detta är en helt obegriplig slutsats. Alternativ 1 tar uppskattningsvis ca 1 hektar i stort sett
orörd skogsmark i anspråk medan alternativ 2 förläggs på tippområdet, där inga naturvärden
finns. På sid 13 i MKB:n står att inga nämnvärda konsekvenser på naturmiljön bedöms i
alternativ 1. Att 1 hektar orörd skog försvinner kan knappast kallas för inga nämnvärda
konsekvenser. Däremot anses alternativ 2 få negativa konsekvenser för naturmiljön. Vi
undrar vilken naturmiljö som avses? På platsen finns ingen skog överhuvud taget.
Slutsatserna i MKB:n är därför helt felaktiga, när de olika alternativen jämförs med varandra.
I MKB:n nämns att höga naturvärden i form av värdeträd identifierats. Vi vill understryka att
det som ger området höga naturvärden är inte enskilda så kallade värdeträd utan helheten
av gamla och döda/döende träd, yngre träd som kan ta över när dagens värdeträd inte är

kvar längre och att området inte påverkats av skogsbruk under lång tid. Naturvärdena kan
inte upprätthållas bara för att man sparar enstaka träd.
Nacka kommuns grönprogram nämns kort i MKB:n. Vi hade gärna sett att man hade haft
med kartor från grönprogrammet där man ser att det nu aktuella området ingår i en
övergripande grönstruktur i sydöstra Boo. Ingreppet som nu föreslås får konsekvenser för
grönstrukturen i Boo vilket borde belysas.
Att föregå en framtida markanvändning och avhända sig möjligheten att bevara värdefull
natur i ett nytt sammanhang är oklokt. Återvinningscentralen är provisorisk, men skogen får
vi inte tillbaka. Se vidare bifogad fältrapport från det aktuella området.
Trafiksäkerheten ifrågasätts - Ytterligare två mycket trafikerade in- och utfarter måste
byggas i backe och kurva på Boovägen. Den befintliga gång- och cykelvägen längs Boovägen
är skolväg för barnen ner till Boo Gårds förskola och skola liksom till Boovallen och blir
belastad av korsande biltrafik ifrån ny in- och utfart till återvinningscentralen.
Med vänlig hälsning
Ronny Fors
Ordförande Naturskyddsföreningen i Nacka
Kerstin Lundén
Ordförande Boo Miljö- och Naturvänner
Jan Åman
Ordförande Nacka Miljövårdsråd

