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Yttrande över Avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför ansökan om 

vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid Dalkarlsängen, Nacka kommun. 

_____________________________________________________________________________ 

 

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

samrådets underlag inför ansökan om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet vid 

Dalkarlsängen i Boo, Nacka kommun. Föreningarna har i Yttrande över samråd inför ansökan 

om vattenverksamhet vid Bootippen/ Dalkarlsängen i Boo, Nacka kommun. 2019-04-12, i 

tidigare samråd framfört synpunkter på planerad ansökan. Underlaget är i stort detsamma i detta 

samråd. Tidigare framförda synpunkter kvarstår, men vi vill här särskilt lyfta fram några som 

extra viktiga.  

- föreningarna har avstyrkt detaljplanen för Dalkarlsängen södra och detaljplanen 

för Dalvägen – Gustavsviksvägen       

 

- seriös alternativredovisning omöjliggjord – miljöbedömning och MKB borde gjorts 

i tidigare skede      

 

- samråd om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet bör samordnas med 

detaljplanen genom så kallat samordnat planförfarande   

 

- kumulativa effekter måste beskrivas 

 

Bakgrund – Föreningarna har avstyrkt detaljplanen för Dalkarlsängen södra och 

detaljplanen för Dalvägen – Gustavsviksvägen 

Föreningarna har konsekvent genom åren ifrågasatt Nacka kommuns exploateringsplaner i 

Dalkarlsområdet som om de förverkligas kommer att ödelägga höga naturvärden och ytterligare 

försvaga redan svaga samband i den gröna infrastrukturen samt exploatera bort ett viktigt 

rekreativt grönområde. Alltsedan våra yttranden i samråd för Program för Sydöstra Boo, 2011-

04-27, har vi upprepat synpunkter på för hög förtätningsgrad, exploatering av värdefull 

naturmark, nyckelbiotopklassad skog med naturlig våtmark och sumpskog, brist på grönområden 



för boende, olösta dagvattenfrågor och att alternativa lösningar inte tagits fram och diskuterats 

för sanering av Bootippen som underlag i planeringen.  

Föreningarna har av dessa skäl avstyrkt Detaljplan för området kring Dalvägen – Gustavsviks-

vägen i sydöstra Boo i både samråd, 2015-08-31, samråd 2, 2019-01-09, och i granskning, 2020-

05-05. Planen är antagen, men är överklagad av fastighetsägare till Mark- och miljööver-

domstolen. Detaljplanen utgör ett stort planområde, som angränsar i väster till Dalkarlsängen/ 

Bootippen. Planen innefattar en stor del av utloppssträckan från Dalkarlskärret till 

Baggensfjärden och värdefull naturmark med livsmiljö för mindre hackspett.  

Föreningarna har vidare avstyrkt Detaljplan för Dalkarlsängen södra, del av fastigheterna Bo 

1:608 m fl i Boo i samråd, 2018-11-12. Detaljplanen omfattar hela Dalkarlsområdet med 

Bootippen med undantag för så kallade detaljplan 2 med förslag till ny trafikplats och anslutning 

till Värmdöleden och detaljplan 3 som omfattar förslag till verksamheter norr om Värmdöleden. 

Detaljplanerna 2 och 3 har ännu inte varit ute på samråd.  

Vi motsatte oss också etableringen av Boo kretsloppscentral 2014/2015 i korsningen Boovägen/ 

Morkullsvägen, ett stort ingrepp i Dalkarlsområdet med utfyllnader och fällning av skog med 

höga naturvärden. 

 

Underlagen för ansökan om vattenverksamhet                                                                                      

I detta samråd är alla underlagen för ansökan inte tillgängliga och flera utredningar är fortfarande 

pågående, varför det är svårt att idag bedöma om ett kommande underlag är tillräckligt. 

Kommunen har gjort bedömningen att ingen av detaljplanernas genomförande inom program-

området Sydöstra Boo innebär en betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningar, 

MKB:er, har därför inte upprättas för detaljplanerna.  

Den MKB som kommer att biläggas ansökan om vattenverksamhet berör endast 

Dalkarlsområdet, vilket vi anser är en alltför snäv avgränsning.  

Tillkommande från tidigare samråd är att kommunen planerar en samordning mellan 

markarbeten i Dalkarlsområdet och utbyggnaden av vatten och avlopp i sydöstra Boo, SOBOO, 

avseende omhändertagandet av 400 000 ton massor. Hur den logistiken är tänkt med tidplan, 

upplagsytor etc förväntar vi oss är beskrivet i ansökan. 

Artskyddsutredningarna måste kompletteras och uppdateras utifrån ny praxis. Fladdermöss 

måste inventeras och också ingå. 

 

Miljöbedömning och MKB borde gjorts i tidigare skede      

I Naturvårdsverkets ”Allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program” sägs ”Att 

identifiera/utveckla, beskriva och bedöma alternativ kan beskrivas som själva kärnan i 

miljökonsekvensbeskrivningen som i sin tur utgör kärnan i miljöbedömningen. Arbetet med 

alternativ utgör således en viktig faktor för att själva syftet med miljöbedömningar ska kunna 

nås (Europeiska kommissionen 2004 s. 27).”                                                                                                  



Vidare framgår att ”Alternativen utgör därmed ett viktigt underlag för samråd samt deltagande 

och inflytande i plan- eller programprocessen. En väl genomförd alternativhantering innebär en 

sorts försäkran för beslutsfattare att inte något betydligt bättre alternativ har förbisetts.” När en 

MKB nu ska göras för själva vattenverksamheten undrar vi hur alternativredovisningen ska 

kunna bli ett verksamt instrument i planeringen när det mesta redan är låst vad gäller 

utbyggnaden av Bootippen och även angränsande planområden? Att slänga in en MKB i ett sent 

stadium i planeringen och begränsa den till vattenverksamheten begränsar värdet av den, istället 

skulle detta redan ha gjorts i programskedet. Att kommunerna presenterar en enda lösning istället 

för en analys av olika alternativ innebär också mindre insyn och demokratiskt inflytande i 

planeringen.  

Vi vill uppmärksamma på vad som sägs i EU-direktivet om miljöbedömningar av planer och 

program, MKB-direktivet. I artikel 6.3 och 6.4 i MKB-direktivet finns krav på att den berörda 

allmänheten ska få del av viss information samt på ett tidigt stadium ha reella möjligheter att 

delta i beslutsprocessen och ha rätt att yttra sig när alla alternativ står öppna. Den berörda 

allmänheten är i direktivet definierad som den allmänhet som berörs eller som kan antas bli 

berörd av eller som har ett intresse av de beslutsprocesser på miljöområdet som avses i artikel 

2.2. Detta understryker vikten av att ha en öppen och transparent planering där olika alternativ 

står öppna innan man låser planeringen vid ett visst vägval. Vi menar att planeringen för 

Dalkarlsängen inte gjorts på ett sådant öppet och förutsättningslöst sätt.  

 

Seriös alternativredovisning saknas 

Detaljplaner och ansökan grundar sig framför allt på två vägledande beslut; Program för 

Sydöstra Boo, antaget 2012-03-19, och inriktningsbeslut i KSSU, kommunstyrelsens 

stadsutvecklingsutskott, 2016-06-14, angående sluttäckning av Bootippen. Underlag för 

inriktningsbeslutet utgjorde endast en summarisk beskrivning av tre alternativ, A, B och C. 

Alternativ B valdes. Andra alternativ för Bootippen måste studeras med detaljerade underlag. 

Går det att bevara befintliga våtmarker, sänka hela tippområdet, ordna platåer och terrasser för 

vistelse och lek. Ny forskning visar på möjligheterna att plantera tippområden med Salix-arter 

för sanering av föroreningar. Det har visat sig att Salix-arter kan rena mark från föroreningar 

med upp till 80% på 10 år. Detta alternativ till att verkligen sanera området, och inte bara täcka 

över det, har oss veterligen aldrig utretts. Det är också sannolikt att en sådan sanering kan 

påbörjas betydligt snabbare än vad det skulle ta att vänta in alla de tillstånd som behövs i det nu 

liggande förslaget. Ett sådant alternativ skulle också vara betydligt mer ekonomiskt än det nu 

liggande förslaget. Processen med Dalkarlsängen har redan pågått i många år och med tanke på 

de stora ingreppen i värdefull natur med skyddade arter är också utgången av processen mycket 

oviss. Vi menar att Nacka kommun inte bara kan räkna med att få igenom sitt förslag utan man 

måste faktiskt vara beredd på att projektet inte kan genomföras. Det är också i ljuset av just den 

osäkerhet som finns med dessa processer som man behöver noga utreda olika alternativ och inte 

tidigt låsa sig vid ett alternativ som kommunen nu gjort.   

 

Andra frågor som kräver alternativredovisning är Dalvägens sträckning. Föreningarna skrev i 

tidigare samråd för ansökan om vattenverksamhet gällande Dalvägen att ”En annan sträckning 



av Dalvägen måste prövas som ger mindre intrång i oersättlig våtmark både i detta och 

angränsande detaljplaneområde.”  

Planeringen i Dalkarlsområdet har genom att alternativ inte presenterats alltså varit låst vid ett 

visst spår redan från början.  

 

Beskrivning av alternativ i samrådsunderlaget undermålig 

I det förra samrådet för ansökan om vattenverksamhet framförde vi kritik mot att nollalternativet 

inte beskrevs på ett rättvisande sätt. Enligt samrådsunderlaget innebär nollalternativet ”Planerad 

exploatering, så som skola, verksamheter och bostäder, kan då inte genomföras. 

Dagvattensystemet kan inte förbättras då inga dagvattendammar anläggs och existerande 

våtmarksområde blir fortsatt påverkad av lakvatten från deponin.” 

Vi vill igen framföra att det bör framgå att nollalternativet innebär att våtmarksområdet och det 

djur- och växtliv som finns där idag kan fortleva till skillnad mot om området exploateras. I 

nollalternativet är förutsättningen att andra områden i sydöstra Boo exploateras enligt 

kommunens planer vilket gör att dagvattendammarna vid Bootippen blir enda möjligheten att 

hantera dagvattnet. Vi har tidigare påpekat att t.ex. lågpunktsområdet vid Dalvägen inte borde 

exploateras utan istället utvecklas till ett våtmarksområde.  

I samrådsunderlaget punkt 10.2 Alternativ utformning och omfattning, sägs att ”då 

sluttäckningen bedöms likvärdig ur miljöföroreningshänseende samt ger väsentligt mindre 

transporter under byggtiden till och från området som annars skulle ha stor negativ påverkan på 

trafiknätet i södra Boo och klimatet med transportutsläpp.” Vi kan instämma i att det är viktigt 

att minimera transporterna och att det är en parameter som ska ingå i bedömningen men hur den 

ska viktas mot andra miljöparametrar är inte givet och bör givetvis föregås av en ordentlig 

analys. Klimatpåverkan kan t.ex. minskas genom att projektet upphandlar fossilfria transporter.  

Vidare sägs under punkt 10.2 att ”Genom att deponin sluttäcks i stället för att hela området 

saneras möjliggörs också att delar av våtmarken och övriga naturområden sparas.” Detta är ett 

påstående som inte kan göras utan en noggrann och seriös alternativredovisning. Det är för tidigt 

att ha med en sådan formulering i detta skede innan en riktig alternativredovisning gjorts.  

Vi vill trycka på vikten av att alternativ som inte ger en betydande miljöpåverkan tas fram. Det 

är just ett av syftena med alternativgenereringen men då krävs också att det görs tidigt i 

planeringen innan man låst sig vid ett alternativ.  

 

Kumulativa effekter måste beskrivas 

Att bedöma en plan eller verksamhets kumulativa effekter är en central del i en MKB. För att få 

en fullständig bild av miljöpåverkan från en plan eller verksamhet behöver man sätta in denna 

miljöpåverkan i ett sammanhang med andra planer/verksamheter i berört område. I sydöstra Boo 

finns det fyra detaljplaner, där allmänna anläggningar byggs ut; Dalvägen – Gustavsviksvägen, 

Solbrinken-Grundet, Galärvägen och Mjölkudden – Gustavsviks gård. Samtliga detaljplaner är 

antagna av kommunfullmäktige och tre har vunnit laga kraft. Vi vill också påpeka att 

skogsområdet norr om Värmdöleden är markerat som verksamhetsområde i Nacka kommuns 



översiktsplan. Förlust av naturmiljö i Dalkarlsängen måste vägas samman med förluster av 

naturmiljöer i angränsande områden.    

Under rubriken Kumulativa effekter i samrådsunderlaget nämns bara hantering av massor från 

sydöstra Boo. Det är märkligt att den frågan nämns som den enda under denna rubrik. 

Kumulativa effekter avser just själva planens eller verksamhetens kumulativa effekter 

tillsammans med andra pågående och planerade projekt. Vi har svårt att se att hanteringen av 

massor från sydöstra Boo är en kumulativ effekt av planeringen av Dalkarlsängen.  

I miljökonsekvensbeskrivningen måste de kumulativa effekterna på bland annat förluster av 

naturmiljö hanteras.  

De kumulativa effekterna av den samlade planeringen i sydöstra Boo måste vägas in i 

artskyddsutredningarna.  

 

En samordnad process för detaljplan och miljöansökan behövs 

Samråd om vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet bör samordnas med detaljplanen 

genom så kallat samordnat planförfarande. Det finns flera skäl för att ha en mer samordnad 

process. Eftersom vattenverksamheten anses ha en betydande miljöpåverkan bör rimligen även 

detaljplanen utgöra en betydande miljöpåverkan. Allt annat vore ytterst ologiskt. Både 

vattenverksamheten och detaljplanen påverkar de höga naturvärdena i området och bör ses 

samlat med en gemensam MKB. I nuläget är det också otydligt om MKB:n kommer att behandla 

påverkan på naturmiljön i skogsområdena runt våtmarken och tippområdet.   

 

För Naturskyddsföreningen i Nacka                                                                                                                            

Ronny Fors                                                                                                                                          

ordförande         ronny.fors@naturskyddsforeningen.se                                                                                  

För Boo Miljö- och Naturvänner                                                                                                                   

Kerstin Lundén                                                                               

ordförande          kerstin.lunden.natur@gmail.com      

 

Kopia sänd till    

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  

Nacka kommun, 131 81 Nacka  

registrator.plan@nacka.se 

Miljöenheten, Nacka kommun                                                                                                                                                  

miljoenheten@nacka.se 
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