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Överklagande av strandskyddsdispens inom Velamsund 1:1, Nacka kommun, Miljö- och
Stadsbyggnadsnämndens beslut den 10/11 2010. Dnr M 10 – 615.

Vi vill härmed överklaga ovan nämnda beslut om stranskyddsdispens.
Området är beläget inom Velamsunds naturreservat och ska därmed ha ett extra starkt
skydd gentemot såväl stora som små ingrepp stridande mot reservatets föreskrifter.
Boo Miljö- och Naturvänner är den ideélla förening som lokalt har att bevaka
naturvårdsintressena inom kommundelen Boo. Föreningen har medverkat vid reservatets
bildande och är representerad i naturreservatets Fokusgrupp. De storslagna planer som nu
finns särskilt för ridverksamheten vid Velamsunds gård har inte på ett korrekt sätt nått fram
till oss. Ett beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 23 september 2009 angående
beviljande av strandskyddsdispens och dispens från reservatsföreskrifterna kom till vår
kännedom – av en ren händelse – först nu hösten 2010.
Det nya beslutet om strandskyddsdispens hittade vi av en händelse på kommunens hemsida –
protokoll från MSN 10/11 2010.
Märkligt nog finns i detta protokoll ingen beviljad dispens från naturreservatsföreskrifter.
Utestall 20 meter från Insjöns strand. Det ur natur- och miljösynpunkt mest
anmärkningsvärda är beslutet att placera ett mindre utestall endast 20 meter från Insjöns
strand med en näraliggande badplats. Detta i all synnerhet som stallet är avsett att användas
för sjuka hästar som måste hållas i karantän. Det talas visserligen om att ”golvet ska göras tätt
mot vätskeläckage och förses med tank som kopplas till kommunens avlopp. Någon närmare
beskrivning av anläggningens konstruktion går inte att finna i bygglovshandlingar. Inte heller

har någon konsekvensanalys gjorts av vilka risker som kan uppstå om anläggningen efter en
tid inte skulle hålla måttet. Sjuka hästar kan bli en allvarlig hälsorisk för såväl människor som
djur om läckage av urin och fekalier går ut i Insjön. Inte ens friska hästar bör ha ett utestall så
nära Insjön som 20 meter. På vägen till och från stallet kommer givetvis läckage att ske och
Insjön blir förorenad.
Vad vi kunnat se av handlingar i ärendet har inte kommunens avdelning för Miljö- och Hälsa
varit aktivt inkopplad och gjort bedömningar kring hälsorisker.
Uppsplittrade planer och bristande helhetssyn kring Velamsunds gård. Den nu aktuella
strandskyddsdispensen gäller – förutom utestallet - ett antal mindre anläggningar, såsom
maskinhall, parkering, kretsloppshus samt ett nytt omklädningsrum vid Kärrtorp. Det är helt
obegripligt att man inte ser hela Velamsund – och särskilt Velamsunds gård som en enhet och
ett ärende som behandlas vid samma tillfälle. Det stora ridhuset om c:a 1.500 kvm – som helt
täpper igen utsikten mellan de två vattnen, Insjön och Velamsundsviken, behandlades först
och i all tysthet. En maskinhall omnämns senare i en tidningsintervju och nu har denna del
vuxit med ett antal andra anläggningar. Vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde
10/11 2010 gjorde en politiker (NL) en protokollsanteckning skildrande den uppsplittring i en
rad beslut, som gör att Velamsunds gård med sitt kulturvärde blir sönderbyggt.
Bristande konsekvensanalyser. Redan när det första ärendet behandlades i september 2009,
gjorde en politiker (FP) en anteckning till protokollet, som vi anser synnerligen relevant: ”Det
är anmärkningsvärt att beslutsunderlaget för att besluta om undantag från
naturreservatsbestämmelserna inte innehåller ens ett minimum av underlag för beslutet.
Bland de frågor som borde ha belysts är:
1. Vilken påverkan har den föreslagna byggnaden och verksamheten på naturmiljön i
reservatet i fråga om upplevelsevärden och biologisk mångfald.
2. Vilken påverkan har den föreslagna byggnationen på reservatets kulturmiljövärden?
3. Vilken påverkan har den föreslagna byggnationen och verksamheten på övriga typer av
friluftsliv och användning av reservatet?
4. Hur har man tänkt säkerställa att de stora mängder gödningsämnen som verksamheten
genererar inte kommer att läcka ut och därmed påverka miljön i Velamsundsviken?
Frågan är också om inte Århuskonventionens regler borde tillämpas när det gäller
förändringar av reservatsbestämmelser.”
Dessa citerade frågor är lika aktuella idag och har aldrig fått något svar. Frågorna är aktuella
även för den nu beviljade strandskyddsdispensen.
Bristande information till allmänheten. Varken naturorganisationer eller allmänhet har
givits någon adekvat information om vad som planeras och pågår på Velamsunds gård. Det är
inte så att kommunen saknar arenor för information. En arena är kommunens Naturvårdsråd,
dit naturorganisationer och dessa närliggande föreningar inbjuds fyra gånger per år. Inte
någon gång har information getts kring dispens för strandskydd och föreskrifter i Velamsunds
naturreservat, inte heller kring de omfattande byggloven. Om man läser protokoll från
Velamsundstyrelsen, så finns inte heller något omnämnt kring detta. Fokusgruppen, som hade
ett möte hösten 2009 gavs ingen information om fattat beslut angående dispenserna.

Boo- Miljö och Naturvänner kräver (med undantag för omklädningsrummet i Kärrtorp, som
ersätter en tidigare byggnad) att beslutet om strandskyddssdispens upphävs. Planerna
kring utbyggnaderna vid Velamsunds gård måste omprövas och ses i ett helhetsperspektiv.
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