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Yttrande över samrådssvar gällande Frentab Anläggning AB Ansökan om tillstånd till
återvinnings- och bergtäktsverksamhet samt vattenverksamhet i Nacka kommun,
målnummer M 5291 - 18.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner har tagit del av Frentabs svar
på vårt samrådsyttrande och vill lämna följande kompletterande synpunkter.
Frentabs svar föranleder oss inte att ändra ståndpunkt gällande aktuell ansökan.
Vi vidhåller att en detaljplan är nödvändig för att öka transparensen i processen.
Den planerade utökningen av verksamheten som förutsätter upprustning av Lagnövägen och
byggande av gc-väg borde föregås av en detaljplaneläggning av området, med de överväganden
och medborgarinflytande som en sådan innebär.
När yttrandet skrevs visste vi inte att området som Enetjärn inventerade var slutavverkat.
Frentab menar att Koviksträsks stränder inte behöver inventeras eftersom de inte bedöms
påverkas av den sökta verksamheten. Vi frågar oss hur Frentab kan vara så säkra på det? Här
måste försiktighetsprincipen råda. Inventeringar bör göras för att senare kunna följas upp för att
säkerställa att ingen negativ påverkan skett.
Även om grön sköldmossa eftersökts i hela området menar vi fortfarande att en detaljerad
inventering av naturvårdsarter, tillägg i NVI-standarden, borde gjorts. Det kan förekomma andra
naturvårdsarter än grön sköldmossa. Med tillägget detaljerad inventering av naturvårdsarter görs
ett noggrannare eftersök av arter vilket vi menar hade varit rimligt i detta fall.
Frentab hävdar att några ytterligare inventeringar inte behövs. Vi menar att det i så fall borde
framgå i NVI:n och i MKB:n varför det inte behövs. Det påståendet behöver motiveras och inte
bara sägas i en mening i en samrådsredogörelse.
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Enligt NVI-standarden ska påverkan på arter upptagna i artskyddsförordningen beskrivas och det
gäller även om man bedömer att ingen påverkan sker. Frentab skriver att ”Någon annan
påverkan på arter upptagna i artskyddsförordningen har inte identifierats.” Det framgår inte i
underlagen hur man kommit fram till detta, varken i NVI:n eller MKB:n. Artskyddsförordningen
nämns inte över huvud taget i NVI:n vilket är en brist. I samrådsredogörelsen sägs att ”Efter
revidering av verksamhetsområdet undviks förekomsten av grön sköldmossa”. Vi undrar hur nära
verksamhetsområdet kommer den gröna sköldmossan? För att den ska kunna överleva måste
förutsättningarna för dess överlevnad säkerställas med bibehållen luftfuktighet, skuggning m.m.
Då behövs att ett tillräckligt stort område runt den gröna sköldmossan bevaras.
Frentab hävdar att Velamsunds naturreservat inte påverkas av den sökta verksamheten eftersom
en 20 m bred bullervall kommer att omgärda täktområdet. Vi ifrågasätter att en 20 m bred och 710 m hög bullervall precis på gränsen till naturreservatet inte skulle påverka naturreservatet. Det
är i själva verket en uppenbar påverkan på både rekreativa och ekologiska värden i reservatet.
Kompensationsåtgärder är därför nödvändiga.
Vi menar också att dispens från reservatsföreskrifterna borde sökas. Även om verksamheten sker
utanför naturreservatet innebär den en negativ påverkan på reservatet.
Vi noterar också att Nacka kommuns naturenhet inte har yttrat sig vilket är märkligt då
verksamheten berör ett naturreservat och de borde rimligen ha den bästa kännedomen om hur
reservatet påverkas.
Enligt den senast gjorda bullerutredningen 2019-04-19 anser sig Frentab klara Naturvårdsverkets
riktvärden för bostäder, men eftersom arrendeområdet gränsar direkt till naturreservatet måste
självklart riktvärden för friluftsområden gälla i naturreservatet.
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