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                                  Boo Miljö- och Naturvänner            

      

  

    

Nacka kommun                              2021-11-18 

Planenheten KFKS 2018/870 

131 81 Nacka                                                                                                                 

registrator.plan@nacka.se 

 

 

Yttrande över Granskning för Förslag till Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna 

Orminge 60:1 m.fl. i Boo, Nacka kommun, KFKS 2018/870. 

 

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

för granskning gällande förslag till Detaljplan för Sarvträsk, fastigheterna Orminge 60:1 m.fl. 

och vill lämna följande synpunkter.  

Bakgrund - Tidigare framförda synpunkter i samråd och tillståndsprocess ligger fast   

De synpunkter föreningarna tidigare framfört i samråd och under tillståndsprocessen för 

utfyllnad av del av sumpskogen i Sarvträsk och bortledning av grundvatten ligger fast. 

Dagvattenparken har i granskningsversionen utgått ur planförslaget, vilket är bra, men i övrigt 

har inget avgörande ändrats. Många synpunkter i detta remissvar överensstämmer därför med 

våra tidigare framförda synpunkter. Vi anser fortsatt att hela sumpskogsområdet ska bevaras. 

Föreningarna svarade 2018-07-02 på samråd gällande förslag till Detaljplan för Sarvträsk och 

Ormingehus, fastigheterna Orminge 46:1 m.fl., därefter delades området upp i två olika 

detaljplaner, en för Ormingehus och en för Sarvträsk. Vi har också yttrat oss 2018-12-03 i 

samrådet inför ansökan om tillstånd i samband med utfyllnad av sumpskogsområde och tillfällig 

grundvattenbortledning inom fastigheterna Orminge 60:1 och Orminge 46:1 samt i överklagande 

2020-05-27 till Mark- och miljödomstolen respektive i överklagande 2020-12-10 till Högsta 

domstolen. 

Felaktigt val av planförfarande - planen bör anses ha en betydande miljöpåverkan 

Vi har kritiserat att planen hanteras med så kallat standardförfarande och att ställningstagandet 

inte motiveras i planbeskrivningen. I samrådsredogörelsen bemöts våra synpunkter men 

motivering saknas fortfarande i planbeskrivningen. Nacka kommun menar att ”Processen för 

allmänheten är likvärdig mellan standard och utökat förfarande i Nacka, eftersom synpunkter 

kan lämnas både vi samråd och granskningsskede i båda processer. … 

Planenheten bedömer att de minskade ytor med naturmark, som planförslaget innebär, inte  

är i den omfattning att detaljplanen har ett betydande allmänintresse eller att  
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konsekvenserna innebär en betydande miljöpåverkan.” 

 

Vi anser inte att det är tillräckliga argument för att standardförfarande ska användas och vi menar 

fortfarande att utifrån lagtexten och förarbetena till nya PBL ska detaljplanen hanteras med 

utökat förfarande.  

 

I miljöredovisningen konstateras att detaljplanen motverkar det lokala miljömålet Ett rikt växt- 

och djurliv. Detta trots föreslagna skydds- och kompensationsåtgärder. Det menar vi innebär att 

planen har en stor betydelse för allmänheten. 

 

Till detta vill vi också tillägga att i domstolsprocessen om vattenverksamhet ansågs själva 

vattenverksamheten utgöra en betydande miljöpåverkan. Vi undrar varför inte också detaljplanen 

anses ha en betydande miljöpåverkan? Det är ologiskt att vattenverksamheten betraktas som 

betydande miljöpåverkan medan själva detaljplanen inte gör det. Det må vara olika delar av 

lagstiftningen som reglerar vattenverksamhet respektive detaljplaner, men det hindrar rimligen 

inte att även detaljplanen miljöbedöms, det borde kunna ske parallellt med miljöbedömningen 

för vattenverksamheten. 

 

Bara det faktum att en stor del av en sumpskog exploateras borde kunna motivera att 

detaljplanen utgör en betydande miljöpåverkan med tanke på hur viktiga våtmarker är avseende 

vattenreglering, biologisk mångfald m.m. Att planen innebär att det lokala miljömålet Ett rikt 

växt- och djurliv motverkas talar också för att planen utgör en betydande miljöpåverkan.  

 

Om detaljplanen skulle miljöbedömas skulle också en lokaliseringsprövning göras i 

miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, vilket är särskilt viktigt eftersom det är just en våtmark 

som exploateras och det är ont om våtmarker i Ormingeområdet och i hela Boo.  

 

Visserligen togs en MKB fram i processen gällande vattenverksamheten men den har stora 

brister inte minst gällande lokaliseringsfrågan och alternativredovisning.  

 

Miljödom för vattenverksamhet – konsekvenser underskattas 

 

Tillstånd för vattenverksamhet har sökts och erhållits i dom i Mark och miljödomstolen, 

målnummer M 2301-19.  

Föreningarna var kritiska till den inlämnade ansökan och till Mark- och miljödomstolens dom 

och vi vidhåller vår kritik som vi framfört i yttranden och överklagande av domen.  

 

Vi vill lyfta fram att Länsstyrelsen från början avstyrkt tillstånd till utfyllnad av våtmarken och 

att de skriver i yttrande 2019-09-05 till ansökan att ”Förlusten är irreversibel, då det inte är 

rimligt att återskapa våtmarken inom överskådlig framtid. Således finns det stora nackdelar med 

att exploatera våtmarksområdet.” 

 

Konsekvenser underskattas 

I avsnitt 7.3 Samrådsunderlag Sarvträsk Sluthandling 2018-11-06 Sweco sägs att skyddsåtgärder 

planeras för att minska påverkan på fladdermössen i området. Vidare sägs ”Liksom för den 
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mindre hackspetten gynnas fladdermössen av att sumpskogens fuktiga miljö bibehålls.” Men vad 

som händer är att sumpskogsmiljön minskar kraftigt. Att man inte tar hela sumpskogen i anspråk 

för exploatering kan inte beskrivas som en skyddsåtgärd. I avsnitt 8.1.1 i samma samråds-

handling framkommer däremot att sumpskogen minskar i storlek. Men sedan sägs att ”vissa 

arter får således troligen ett mindre habitat”. Det är ett underskattande av konsekvenserna av 

den planerade vattenverksamheten. Det är märkligt att uttrycka sig som att det troligen blir 

minskande habitat när det uppenbarligen blir minskande habitat då ungefär halva sumpskogen 

försvinner. När det gäller fladdermössen är det dessutom tydligt att det område som är tänkt att 

exploateras också är det område med störst koncentration av fladdermusobservationer, se fig 2 i 

Ecocoms fladdermusinventering. 

 

Skyddsåtgärder inte tillräckliga  

Vi ställer oss tveksamma till föreslagna skyddsåtgärder att tillskapa mer livsmiljö för mindre 

hackspett genom veteranisering av träd eller vattennivåhöjning av Sarvträsk. Det område som 

föreslås för åtgärderna nyttjas med största sannolikhet redan idag av den mindre hackspetten och 

hur man än vrider och vänder på det minskar dess habitat i och med den föreslagna 

exploateringen. Skogen norr om Sarvträsk håller i stort sett samma värde som den som 

exploateras. Skogen nordväst om Sarvträsk har gallrats hårt och där finns helt enkelt inte många 

träd kvar att veteranisera.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen undermålig  

I MKB:n hävdas att alternativa lokaliseringar för bebyggelsen inte är möjlig och att ”Kommunen 

bedömer utifrån såväl kommunal som regional planering och uppsatta mål att det inte finns 

lämpliga alternativa platser att utreda för ändamålet.” Det är den bedömning som Nacka 

kommun gör men i en MKB ska man göra en självständig egen bedömning, inte bara gå på vad 

exploatören säger.  

 

I MKB:n dras slutsatsen att: ”Den samlade bedömningen är att intresset av att bygga ut 

sumpskogsområdet enligt detaljplan och därmed möjliggöra en kommunal utveckling som har 

planerats under lång tid överväger naturvårdsintresset att ha kvar sumpskogen även med hänsyn 

till dess ekologiska och hydrologiska funktion.” En sådan avvägning hör inte hemma i en MKB. 

Att göra avvägningar mellan exploateringsintressen och miljöintressen ska inte göras i MKB:n. 

Där ska miljökonsekvenser för projektet beskrivas men själva avvägningen ska göras av andra 

instanser.  

När man i MKB:n uttrycker att den riktiga avvägningen är att sumpskogsområdet är mindre 

viktigt än exploateringsplanerna, vilket man gör om man formulerar sig så som man gjort, går 

man utöver vad som är mandatet i miljöbedömningsprocessen.  

 

Område för kompensationsåtgärder ligger i annan kommundel och det är osäkert om det kan 

bli av  

Föreslagna kompensationsåtgärder ligger långt ifrån Orminge. Nackareservatet ligger inte inom 

närområdet och utgör därför ingen kompensation för de aktuella arternas livsmiljö i Boo. 

Länsstyrelsen skriver att ”Kompensationen bör i första hand ske i närområdet, men kan 

lokaliseras till en annan liknande omgivning eller på annat sätt lämpligt omgivande landskap. 

Kompensationen ska inte ske på bekostnad av andra värdefulla eller skyddade naturmiljöer. Mot 
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denna bakgrund synes den föreslagna kompensationsåtgärden emellertid illa vald och det gäller 

särskilt dess lokalisering. 

Föreslagna kompensationsåtgärder ska vara lösta innan tillstånd ges. Tillstånd måste villkoras 

med att kompensationsåtgärderna ska vara lösta och helt klara.” 

Bara det faktum att kommunen inte kunnat föreslå kompensationsåtgärder inom närområdet är 

talande nog för hur få marker av denna kvalitet som finns kring Orminge. Det i sig borde utgöra 

skäl nog för att tillstånd inte ska ges.  

 

Artskyddsförordningen – utredningar undermåliga 

                                                                                                                                                           

I tillståndsprövningen för vattenverksamhet har också artskyddet prövats. I planbeskrivningen 

sägs att ”Utgångspunkten för föreslagna skyddsåtgärder är att de ska innebära att  

exploateringen totalt sett inte påverkar bevarandestatusen för de arter som är skyddade  

enligt artskyddsförordningen.” Vidare sägs också att ”Det är därför en förutsättning för  

planens genomförande att föreslagna skyddsåtgärder genomförs samt att det kvarvarande  

naturområdet kring Sarvträsk bevaras för framtiden.” 

Skyddsåtgärderna handlar om veteranisering av träd och att tillskapa död ved i området runt 

Sarvträsk.  

Till grund för artskyddsprövningen ligger inventeringar och artskyddstutredningar avseende 

fåglar, groddjur och fladdermöss. I PM-Påverkan på skyddade arter i Sarvträsk, Ekologigruppen 

2018, tas fåglar och grod- och kräldjur upp medan fladdermössen behandlas i Inventering av 

fladdermöss inför detaljplan vid Orminge, Nacka kommun, 2018, Ecocom. Vilka skyddsåtgärder 

som ska vidtas specificeras i Handlingsplan biotophöjande åtgärder samt skyddsåtgärder för 

detaljplan Sarvträsk Norra, Nacka kommun 2019.  

 

Föreningarna är starkt kritiska till ovan nämnda utredningar och delar inte slutsatsen att 

exploateringen inte påverkar bevarandestatusen för de arter som är skyddade enligt 

artskyddsförordningen. 

 

Vi vill här uppmärksamma vad Mark- och miljööverdomstolen säger angående veteranisering 

som skyddsåtgärder för mindre hackspett i dom M 3276-20, den s.k. Välen-domen. I det fallet 

skulle en del av en biotop där mindre hackspett uppehåller sig avverkas, precis som i Sarvträsk. 

Veteransiering av träd angavs då som skyddsåtgärd. Mark- och miljööverdomstolen säger 

följande om veteranisering: 

”I den mån metoden alls har avsedd effekt står det klart att det tar många år innan denna effekt 

inträder. Det innebär att veteranisering inte kan bedömas som en effektiv skyddsåtgärd i detta 

fall. Den kontinuerliga ekologiska funktion som krävs för att tillgodose den mindre hackspettens 

behov trots att det berörda området förstörs kan alltså enligt domstolen inte säkerställas genom 

veteranisering.” 

 

Vidare framgår i domen att:  

”Mark- och miljööverdomstolen anser alltså att vissa – men inte alla – åtgärder kan fungera 

som skyddsåtgärder för vissa arter, men att det inte har visats att den kontinuerliga ekologiska 

funktionen för framförallt mindre hackspett kan upprätthållas.” 
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Så vitt vi kan bedöma är den exploatering och de skyddsåtgärder som Välen-domen bedömer i 

stor grad likartad med den exploatering och de skyddsåtgärder som föreslås i Sarvträsk.  

 

I Handlingsplan biotophöjande åtgärder samt skyddsåtgärder för detaljplan Sarvträsk Norra, 

Nacka kommun 2019, nämns att mindre hackspett har revir som är 20 – 40 ha stora. I Artfakta, 

Artdatabankens, sägs att mindre hackspett behöver minst 40 ha äldre lövdominerad skog för att 

häcka. Området runt Sarvträsk är långtifrån 20 – 40 ha stort, och så mycket äldre lövdominerad 

skog finns inte i hela Ormingeområdet. Man kan därför utgå från att mindre hackspetten redan 

idag är trängd och inte har en gynnsam bevarandestatus eftersom arealen av lämplig 

häckningsmiljö inte uppfylls. Att då minska arealen ytterligare kan inte vara förenligt med 

artskyddsförordningen oavsett vilka skyddsåtgärder som föreskrivs. Vi kan också konstatera att 

ett begrepp som kontinuerlig ekologiska funktion, som nämns i Välen-domen, inte över huvud 

taget finns med i något av underlagen i artskyddsutredningen. 

Dessutom har det kommit domar från EU-domstolen, dom den 4 mars 2021 i de förenade målen 

C-473/19 och C-474/19, som tydligt säger att svensk praxis i artskyddsfrågor inte lever upp till 

EU:s art- och habitatdirektiv.  

 

Vi vill också här lyfta fram att i fladdermusinventeringen sägs att inga rödlistade arter påträffats i 

Sarvträsk. Sedan utredningen gjorts 2019 har en ny rödlista presenterats 2020 och två arter 

fladdermöss som registrerats vid inventeringen är numera rödlistade. Det gäller arterna 

nordfladdermus och brunlångöra, båda rödlistade som Nära hotade, hotkategori 4. Båda arterna 

rödlistas p.g.a. att de uppvisar en kraftigt minskande trend enligt Artfakta, Artdatabanken.  

 

I fladdermusinventeringen sägs också att ”Exploateringen får sannolikt lokala effekter på 

fladdermusfaunan genom att påverka insektsresurser, jakthabitat (för taigafladdermus och 

vattenfladdermus) samt framtida potentiella kolonimiljöer i form av hålträd. Förutsättningarna 

för fladdermöss att finnas kvar i stadsnära miljö påverkas också av att små grönområden som 

detta kontinuerligt tas i bruk och försvinner utan att samma mängd områden tillkommer.”  

 

De åtgärder som sedan föreslås är att bl.a sätta upp fladdermusholkar och att anlägga en damm. 

Men även om dessa åtgärder i sig är bra har vi svårt att se att de kan göra att mängden insekter 

inte minskar. Att inte negativt påverka mängden insekter torde vara det allra viktigaste för att 

bevara fladdermuspopulationen i Sarvträsk.  

 

Som nämns i fladdermusinventeringen vore det bättre att bevara hela sumpskogen:  

”En alternativ utveckling som skulle gynnat fladdermössen hade varit om man bevarat 

utredningsområdet som ett grönområde.” 

 

Vi konstaterar att ingenstans i fladdermusinventeringen framkommer att de föreslagna 

åtgärderna gör att bevarandestatusen inte påverkas utan bara att påverkan ”minimeras” vilket 

inte är samma sak. Enligt vår mening är det inte någonstans utrett att bevarandestatusen för 

fladdermössen inte påverkas negativt. 

 

En brist i artskyddsutredningarna är att man inte tycks ha tagit i beaktande den negativa påverkan 

på det kvarvarande sumpskogsområdet från nytillkomna byggnader och ökade ljusföroreningar. 
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Man utgår från att den kvarvarande sumpskogen kommer att kunna ha samma ekologiska 

funktionalitet som i nuläget trots att ytan halveras och att det blir en negativ påverkan från den 

nya bebyggelsen. Det kommer självklart också att bli en negativ påverkan i en övergångszon 

mellan den nya bebyggelsen och sumpskogen.  

 

En åtgärd som tas upp i Handlingsplan biotophöjande åtgärder är att ”Arbeten av störande 

karaktär avseende buller ska förläggas så att de minimerar påverkan på mindre hackspett och 

fladdermöss.” Vi ifrågasätter realismen i en sådan åtgärd som kraftigt kommer att begränsa 

byggarbetet. Hur ska det regleras? 

 

Med ovanstående i beaktande anser vi att artskyddsutredningen är undermålig och måste göras 

om.  

 

Sarvträsk behöver en helhetsplan 

 

I samrådet betonade vi vikten av att betrakta hela Sarvträskområdet som en helhet för att t.ex. 

kunna bedöma hur bra området ska kunna fungera som livsmiljö för t.ex. mindre hackspetten.  

 

För ett antal år sedan gallrades hela västra skogssidan av Sarvträsk hårt. Idag finns ingen högre 

sly-, busk- eller snårvegetation kvar där och ingen död ved i form av torrakor eller högstubbar. 

Gallringen gjordes sannolikt för att ge utblick över vattnet från sittplatser och gångväg samt för 

att ge genomsikt och på så vis skapa trygghet för besökarna. Men möjliga häckningsplatser för 

fågelarter som mindre hackspett gallrades bort. Möjligen försvarades åtgärden med att en del av 

sumpskogen i norr sparades liksom sumpskogen i söder, men nu är den hotad att försvinna. 

Sarvträsk behöver en helhetsplan. Ett eventuellt biotopskydd bör utredas. 

 

Den största delen av Sarvträsk och dess omkringliggande naturmark, tre fjärdedelar, ligger inte 

med i programområdet för Orminge Centrum och inte heller i den aktuella detaljplanen. Som så 

ofta ingår samma grönområde i flera detaljplaner, vilket innebär en stor risk att helheten missas 

och att områdena bit för bit försvinner i planhanteringen. Sarvträsk ingår idag i åtta olika 

detaljplaner.  

 

Hela naturmarksområdet kring Sarvträsk borde inventeras inklusive vattenmiljön och en plan 

upprättas för områdets skötsel och utveckling, där olika intressen sammanvägs. I den nu aktuella 

detaljplanen har bara cirka 50 % av ytan inventerats, vilken är en märklig begränsning av 

inventeringsuppdraget i ett förhållandevis litet område. Resterande 50% är såvitt vi vet inte 

inventerat. Undantag utgör groddjursinventeringen från 2014, som omfattar hela Sarvträsk. 

 

Inventeringar och uppföljningar 

 

I vårt samrådsyttrande efterfrågade vi kompletterande inventeringar av fåglar, fladdermöss, 

insekter och svampar. Fladdermöss och fåglar har inventerats sedan samrådet, vilket är bra.  

De inventeringar som gjorts visar på att området hyser flera skyddsvärda arter och höga natur-

värden som hotas och riskerar att försvinna om detaljplanen genomförs. I Naturvärdes-
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inventeringen påträffades 15 signal- och indikatorarter inom området varav fyra rödlistade. 

Ytterligare rödlistade arter har påträffats vid fågel- och fladdermusinventeringarna.  

Groddjur har inventerats flera gånger under hela planprocessen. Även ett antal åtgärder för att 

gynna groddjuren har genomförts, nya lekvatten anlades under 2019 och ledarmar och 

grodtunnlar har anlagts utmed Mensättravägen, Norrholmsvägen och Skarpövägen. Uppföljande 

inventeringar har gjorts under våren 2021, men inventeringsrapporten är ännu inte färdigställd. 

Det är viktigt och bra att dessa åtgärder kommit till stånd och att effekten för groddjuren följs 

upp oavsett om exploateringen genomförs eller inte.     

Det är viktigt att uppföljande inventeringar av andra djurgrupper också genomförs enligt 

Handlingsplan biotophöjande åtgärder.   

Att området har höga naturvärden är uppenbart med de inventeringar som gjorts men vi vill ändå 

framhålla att hela Sarvträskområdet skulle behöva naturvärdesinventeras och att kompletterande 

inventeringar av t.ex. insekter skulle behövas. Det är problematiskt att inventeringar ofta görs i 

samband med att områden detaljplaneras istället för att man tar ett större grepp och i ett tidigt 

skede inventerar för att planeringen sen ska kunna anpassas utifrån inventeringsresultaten. 

Spridningskorridorer och samband i Orminges naturområden 

Som nämns i planbeskrivningen ligger området i ett svagt grönt samband i Nacka-Värmdökilen. 

I planbeskrivningen sägs ”Föreslagen bebyggelse påverkar naturvärdena och arter i området 

och kan ytterligare försvaga det redan svaga gröna sambandet i Nacka-Värmdökilen. Det är 

därför en förutsättning för planens genomförande att föreslagna skydds- och 

kompensationsåtgärder genomförs. Utgångspunkten för föreslagna kompensationsåtgärder är 

att de ska innebära att exploateringen totalt sett inte påverkar bevarandestatusen för de arter 

som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Påverkan på vattenområdets ekologiska och 

hydrologiska status bedöms kunna bli totalt sett oförändrad trots den yta som exploateras.” 

 

Som vi visat ovan anser vi att de skyddsåtgärder som föreslås inte är tillräckliga för att bibehålla 

bevarandestatusen och att kompensationsåtgärden som föreslås ligger i en helt annan kommundel, 

så den gynnar inte Nacka-Värmdökilen över huvud taget.  

 

Som vi nämnt ovan saknar vi en heltäckande naturvärdesinventering för hela Ormingeområdet. 

Nu görs inventeringar bit för bit när nya detaljplaner tas fram. Detta gör att informationen blir 

fragmentarisk och man får aldrig ett helhetsgrepp om naturvärdena och de gröna sambanden. 

Naturvärdesinventeringen borde ligga till grund för ekosystemtjänstanalyser och 

spridningsanalyser. När dessa analyser finns kan man börja planera områden. Dessa underlag 

borde alltså ha funnits redan i programskedet. Detta för att undvika onödiga konflikter och för att 

kunna göra rätt avvägningar i ett tidigt skede av planeringen.  

 

Dessa underlag skulle också göra det lättare att utreda de olika detaljplanernas kumulativa 

effekter. Ofta sägs att en detaljplans påverkan är liten eller försumbar men totaleffekten av 

många planer kan bli stora negativa konsekvenser, inte bara för naturmiljön och spridnings-

samband utan även för andra miljöfrågor som buller, luft- och ljusföroreningar, påverkan på 

dagvatten m.m. I Länsstyrelsens Förslag till Grön infrastruktur Regional handlingsplan för 
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Stockholms län sägs att: ”De små stegens tyranni”, d.v.s. kumulativa effekter har, trots krav i 

MKB och SMB-direktiven, hittills visat sig vara svåra att hantera i planering och prövning, 

eftersom det ofta saknas underlag som möjliggör en analys av den samlade historiska och 

framtida påverkan på funktioner och kvalitéer i olika landskapsavsnitt.” 

 

Orminges karaktär och identitet förvanskas  

   

Vi har tidigare skrivit att vi anser att den kraftiga utbyggnad som detaljplaneprogrammet för 

Orminge Centrum föreslår och som nu följs upp i detaljplan efter detaljplan inte utvecklar utan 

förvanskar Orminges karaktär och identitet. Planförslagen går emot Orminges öppna, luftiga, 

låga bebyggelse och det karaktäristiska inslaget av naturmark mellan husen. Exploateringen är 

alltför hög samtidigt som naturmark tas i anspråk, vilket ger ökat tryck på kvarvarande grönytor. 

Förhållandet mellan bebyggelse, grönstråk och naturmark respekteras inte.  

 

I Miljöredovisningen konstateras ”Ianspråktagande av områdets talldungar och naturmark 

innebär negativa konsekvenser för en av områdets karaktäristiska kvalitéer. Planområdet får en 

ändrad karaktär med en tät och hög bebyggelse på den nuvarande naturmarken och ett brett 

vägrum vid Mensättravägen. Den tidigare glesa bebyggelsen med natur insprängt i gaturummen 

ersätts av kvartersbebyggelse med anlagda trädplanteringar i gata.  

Sammantaget innebär förändringarna i stadsstrukturen och trafiksepareringen negativa 

konsekvenser för kulturmiljön.”  

 

Detaljplan för Sarvträsk föreslår flervåningshus i ett av de få centrala områdena med naturmark. 

Det är inte att, som det står i planprogrammets målsättning, använda ett varsamt förhållningssätt. 

                                                                                                                                                        

Område markerat NATUR saknar beskrivning   

Den tidigare dagvattenparken utgår och denna del av sumpskogen är tänkt att kvarstå, vilket är 

positivt. Området som ligger på kommunägd mark har getts markeringen NATUR i planen, men 

saknar beskrivning. De nya groddammarna är inte inritade och vad kommer att hända med diket? 

Hur är en övergångszon emot byggnadskvarteret tänkt att lösas?  

Hur ska nivåskillnaden mellan sumpskogens mark och omgivande mark tas upp? Av planen kan 

inga nivåer utläsas. Lokalgatan är höjdsatt från + 38,43 till + 38,10, vilket betyder cirka 3 meters 

nivåskillnad, kanske mer, som måste tas upp genom mur eller släntning. I Samrådsunderlag 

Sarvträsk 2018-11-06, Sweco, sägs under Genomförande ”Fyllningen kommer gå upp till drygt 

+38 m vilket innebär att markytan, som i läge för aktuell byggnation ligger kring + 35,5 m, höjs 

upp mot 3 m.”  

Flera andra frågor kan ställas. Hur kommer omledningen av dagvattnet att säkerställas för att 

sumpskogen genom utfyllnaden inte ska torka ut? Hur reparerar man det sår, som uppstår vid ett 

brutalt avslut som kommer att blotta sumpskogens höga trädstammar, torrakor och risiga busk- 

och slyvegetation? 

Vi är medvetna om att ambitionen med kommunägd naturmark inte brukar skrivas in i 

detaljplanehandlingar, men just i detta fall, som är aktuellt för artskyddsdispens, är det märkligt 

att det i planbeskrivningen inte finns en beskrivning av området NATUR. I det fall 
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byggnadskvarteret byggs kommer ytterligare sumpskog att försvinna i en övergångszon och det 

är avgörande att kvaliteten på den kvarvarande sumpskogen säkras som livsmiljö för de 

skyddade arterna. I planen finns inga garantier för det.  

 

Sammanställning av våra synpunkter 

-  planen bör hanteras med utökat planförfarande 

-  planen utgör betydande miljöpåverkan 
 

-  en naturvärdesinventering för hela Ormingeområdet bör göras 
 

-  en helhetsplan för hela naturmarksområdet Sarvträsk bör göras, eventuellt biotopskydd 

bör utredas  
 

-  de kumulativa effekterna i denna och övriga planer i programområdet gällande    

naturvärdena, buller, ljus- och luftföroreningar är inte redovisade 

-  artskyddsutredningen är inte trovärdig  

-  artskyddsfrågan måste ses över utifrån senare domar både ifrån Mark- och 

miljööverdomstolen och EU-domstolen  

 

Föreningarna avstyrker planförslaget. 

 

   
                              

För Naturskyddsföreningen i Nacka 

Ronny Fors                                                                                                                                          

ordförande   ronny.fors@naturskyddsforeningen.se    

 

För Boo Miljö- och Naturvänner 
 

Kerstin Lundén     

ordförande   kerstin.lunden.natur@gmail.com                                                                                   
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