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Yttrande över granskning 2 för förslag till Detaljplan för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 

1:52 m.fl., Björknäs, Boo, Nacka kommun. KFKS 2015/21-214.         

___________________________________________________________________________________ 

Boo Miljö- och Naturvänner och Naturskyddsföreningen i Nacka har tagit del av handlingarna för 

granskning 2 för Detaljplan för Talluddsvägen, fastigheten Björknäs 1:52 m.fl. i Björknäs, och vill 

lämna följande synpunkter.  

Glädjande att naturmarken inte exploateras                                                                                          

Redan i våra yttrande över Samrådsförslaget 2016-12-16 kritiserade vi starkt planerna på att exploatera 

befintlig kommunal naturmark genom byggande av flerfamiljshus. Naturområdet är som så många andra 

små grönområden i Boo ett område med stora naturvärden, en viktig grön lunga och ett viktigt 

lekområde, som används flitigt av närboende liksom av flera förskolor och därför har ett stort rekreativt 

värde.  

Vi efterlyste i samrådet en inventering av naturvärdena på platsen, vilket sedan gjordes inför första 

granskningen. Samrådsförslaget ritades också om till Granskning 1 2018-05-31, men förslaget innehöll 

fortfarande exploatering av stora delar av naturområdet. Av de inkomna granskningsutlåtandena 

framgick tydligt att såväl boende som natur- och miljöorganisationer visade stark enighet i remissvaren 

om att naturmarken ska lämnas helt orörd. Boende bekräftar förekomst av vattensalamander och andra 

groddjur inom området och i närliggande områden, sid 15 i Granskningsutlåtande 1 ”De boende framför 

att vattensalamandrar lever och fortplantar sig på naturmarken inom planområdet. De boende har 

markerat ut tre dammar inom 240 meter, 170 meter och 25 meters avstånd från byggplatsen och hela 

ytan är en naturlig del av vattensalamandrarnas habitat.”  

Det är glädjande att exploateringen minskats i det nu aktuella planförslaget i Granskning 2, så att den 

endast berör gårdsmarken mellan flerfamiljshuset och äldreboendet Sofiero.  

Skydd för naturmarken saknas                                                                                                               

Naturmarken kvarstår alltså och det är bra, men den lämnas utan skydd. Om ambitionen är att bevara 

livsmiljön i det stråk av mindre naturområden i Björknäs där groddjur, fåglar, hare, räv och rådjur rör 

sig, så ska naturmarken självklart ingå i detaljplaneområdet och ges ett skydd. 

I den gällande gamla planen S 70, stadsplan fastställd 1963-12-19, ligger största delen av naturmarken 

markerad som ”park, plantering, allmän plats”, en beteckning som visserligen inte tillåter marken att 

bebyggas, men som anger ordnad plats när det i själva verket är natur. Den andra delen norr om det 

befintliga flerbostadshuset är markerad som ”område som ej får bebyggas” och har därmed ingen som 

helst koppling till natur.  
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Vi ser tyvärr många exempel på att de små grönområdena, som tillsammans är så viktiga för att den 

gröna infrastrukturen ska fungera, behandlas med allt mindre hänsyn och skydd i detaljplaneringen, 

något som på sikt får förödande konsekvenser för helheten. Vad är anledningen till att naturmarken inte 

tagits in i detaljplanen i det här fallet? Vi saknar helt ett resonemang kring skyddet av naturmarken. 
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