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 Na   Nacka Miljövårdsråd   

      

      Nacka 2017-01-03  

 

 

 

NACKA TINGSRÄTT 

Mark- och miljödomstolen 

Målnummer P 4542-16, avdelning 4 

Box 1104 

131 26 Nacka strand 

mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

 

 

 

Yttrande med anledning av Nacka kommuns yttrande i mål nr. P4542-16 

Nacka Miljövårdsråd m. fl./., angående överklagan av detaljplan för del 

av Hasseludden 1.78 och 1:80, Norges hus, Hamndalsvägen i Boo 

  

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av Nacka kommuns yttrande med kompletterande 

trafikutredning och om föreningens rätt att överklaga kommunens beslut. 

Nacka Miljövårdsråd vill avge följande kommentarer utifrån domstolens förfrågan. 

 

Nacka Miljövårdsråd vidhåller tidigare överklagande och åberopar den argumentering som 

framförts i samrådsskedet och granskningen samt i överklagan. Här görs några tillägg främst 

med anledning av kommunens senaste yttrande till domstolen.  

 

Nacka miljövårdsråd konstaterar att Nacka kommun anser att man ”i huvudsak” bemött 

framförda skäl för överklagandet trots att det finns stora luckor i kommunens bemötande av 

dessa. Man kommer med vad man kallar ”några förtydliganden” men lämnar flera frågor 

obesvarade. 

Ett antal direkta felaktigheter finns i kommunens kortfattade och allmänt hållna yttrande. 

Kommunstyrelsen anför felaktigt att ”Vid något tillfälle fanns inte handlingar från 

detaljplaneprocessens tidigare skede på kommunens hemsida. Detta rättades till så snart felet 

uppdagades.” Istället var det så att Nacka Miljövårdsråd förgäves försökte få fram dessa 

handlingar både via hemsidan, besök i kommunen samt senare via e-postförfrågan. Först 

efter två dagars arbete fick vi tillgång till handlingarna via hemsidan. Kommunen hade 

medvetet inför granskningen tagit bort tidigare handlingar från hemsidan. I stadshusets och 

bibliotekens analoga utställningar fanns inte dessa handlingar på papper under någon del av 

utställningstiden. 

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och 

religiöst obunden ideell förening, grundad 1969, med 

både enskilda personer och nackaföreningar som 

medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god 

boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka 

Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala 

planfrågor.  

mailto:mmd.nacka.avdelning4@dom.se
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Under granskningstiden ändrades dessutom hela strukturen på kommunens hemsida där 

tidigare länkar till viktigt material togs bort. Tillgången för nackaborna till handlingar av stor 

vikt i detaljplaneärendet har inte uppfyllt lagstiftningens krav. 

Av alla frågor som Nacka Miljövårdsråd m fl tagit upp så har kommunen valt att 

kommentera dagvattenutredningen på tre rader. Nacka Miljövårdsråd anser att 

dagvattenbädden väster om parkeringsdäcket inte ryms inom planområdet. Ingen entydig 

beräkningsmodell har redovisats. Det dike som avses krävas på södra sidan längs det 

blivande naturreservatet Skarpnäs ryms inte heller i planområdet.   

Frågan om planområdet är för snävt för genomförandet av planens syfte har förutom bäring 

på dagvattenhantering också koppling till den omdragning av angöringsväg mot Yasuragi 

som krävs och som till del ligger utanför planområdet inom nyckelbiotop. Frågan om 

tillgodoseende av riksintresse för kulturmiljö där vegetationen är en viktig ingrediens har 

också koppling till vad planområdet omfattar. 

Planområdet är för snävt för att rymma en säker angöringsväg mot Yasuragi och Norges hus. 

Angöringsvägen utgör en olycksrisk kraven på hälsa och säkerhet är därmed inte uppfyllda. 

Kommunen har inte kommenterat dessa synpunkter. 

Projektet Norges hus är mer omfattande geografiskt än vad planområdet visar. Frågan om 

var etableringsytor får plats inom eller utanför planområdet är inte besvarad. Vilka 

konsekvenser får genomförandet för områden utanför planområdet? Tydlighetskravet i 

lagstiftningen är inte uppfyllt. 

Trafikutredningen har efter fråga från domstolen kompletterats avseende trafikmängder och 

trafikbuller. Nacka miljövårdsråds synpunkter på trafik har dock inte behandlats. Är 

angöringsvägen mot Norges hus trafiksäker? Personalens arbetsresor och 

parkeringsmöjligheter är inte kommenterade. Hur stora är de mötes- och utställningslokaler 

som planeras och vad ger dessa för trafiktillskott utöver den trafik som är kopplan till 

hotellrummen? Trafikutredningen tar inte höjd för vad byggrätten ger för trafikkonsekvenser. 

Det är då fråga om vilken hotell- och konferensanläggning som helst som ryms i 

planbestämmelserna.  

Hotellprojektet är en externlokalisering som ger upphov till trafik som ger utsläpp av 

växthusgaser och partiklar som motverkar de klimatmål som gäller. Effekter av projektet kan 

ge sådana tillskott av partiklar så att gällande miljökvalitetsnormer för luftkvalitet inte kan 

nås vid gränsen mot Stockholm. 

Den kompletterande trafikutredning som föranletts av domstolens frågor klargör vissa 

oklarheter kring förväntade trafikmängder och bullernivåer längs berörda vägar. Vissa frågor 

kvarstår dock. Vad alstras av hotellboende, konferensverksamhet, utställningar, restaurang 

etc. Personalens arbetsresor framgår inte. Trafiken analyseras alltför snävt. Varför ingår inte 

de nya exploateringar i närområdet som är aktuella i underlaget t ex projektet vid 

Hamndalsvägen? Det är därför inte fråga om ”ett fåtal villor” som trafikutredningen anger. 

Under punkten 2d) ”Övrigt underlag som kan behövas” saknas bedömning av trafiksäkerhet 

både inom planområdet och längs vägnätet. Transporter till Norges hus (samt delar av 

Yasuragi) blandas på en trång, brant angöring. Gång- och cykeltrafiken längs 

Hasseluddsvägen behöver beskrivas bättre med tanke på trafikökningar och befintlig 

vägstandard. 

När det gäller frågan om betydande miljöpåverkan så hävdar Nacka Miljövårdsråd som 

tidigare att detaljplanen uppfyller detta krav. Länsstyrelsen hade begränsat underlag när man 

gjorde sin bedömning. Området är av riksintresse för kulturmiljö och även av riksintresse i 

sin helhet. En inaktuell detaljplan från 1972, som inte tillgodoser riksintresset, lämnas utan 
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åtgärd. Frågor om miljökvalitetsnormer för vatten- och luftkvalitet samt hälsa och säkerhet 

motiverar också att en miljökonsekvensbeskrivning görs. Ärendet har också 

mellankommunal och regional betydelse där Lidingö är berörd grannkommun. 

Oberoende av begreppet betydande miljöpåverkan måste konsekvenserna av ett projekt 

tydligt framgå av handlingarna.  

Rätten för en etablerad miljöorganisation som Nacka Miljövårdsråd att överklaga finns även 

om kommunen inte vill kännas vid denna. Det är PBL, Förvaltningslagen och 

Århuskonventionen som i olika delar som visar detta. Vi vill också hänvisa till EU-

domstolens mål C - 570/13 där det slås fast att artikel 11 i MKB-direktivet innebär att den 

berörda allmänheten ska ha rätt att överklaga ett beslut om att inte göra en 

miljökonsekvensbeskrivning för bl.a planer och program.  

Nacka kommun anför inga skäl för sitt ställningstagande till föreningens rätt att överklaga 

och avstår nu som tidigare i många fall att överhuvud tagit kommentera föreningens 

synpunkter. 

 

Vi åberopar föreningens samtliga tidigare yttranden i detaljplaneprocessen samt i 

domstolsärendet. 

 

Remissvar angående Detaljplan för del av Hasseludden 1:78 och 1:80, 

Norges hus, Nacka kommun. 

MSN 2014/119-214  

Nacka 2015-10-21 

http://www.nackamiljo.se/norgehuset.pdf 

 

Yttrande över Detaljplan för del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, 

Nacka kommun.  
KFKS 2015/705-214 

 

Nacka 2016-04-05 

http://www.nackamiljo.se/yttrnorgehuset.pdf 

 

Överklagande - Detaljplan för del av Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, 

Nacka kommun.  
Dnr KFKS 2015/705-214, 20 juni 2016 § 177 

 

Nacka 2016-07-18 

http://www.nackamiljo.se/norgeshusoverkl.pdf 

 

Mål nr P 4542-16, Avdelning 4  

Angående föreläggande av MMD till Nacka Miljövårdsråd att inkomma 

med komplettering gällande överklagande av - Detaljplan för del av 

Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, Nacka kommun. Dnr KFKS 

2015/705-214, 20 juni 2016 § 177 
 
Nacka 2016-11-11  
http://www.nackamiljo.se/komploverklnorgemmd.pdf 

 

http://www.nackamiljo.se/norgehuset.pdf
http://www.nackamiljo.se/yttrnorgehuset.pdf
http://www.nackamiljo.se/norgeshusoverkl.pdf
http://www.nackamiljo.se/komploverklnorgemmd.pdf
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Nacka Miljövårdsråd 

 

 

 

Jan Åman 

Ordförande 

 

Detta remissvar är utlagt på http://www.nackamiljo.se/bemotandenorgemmd.pdf 

http://www.nackamiljo.se/bemotandenorgemmd.pdf

