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  Nacka Miljövårdsråd   

      

       Nacka 2017-11-16 

Mark och Miljödomstolen 
Mål nr P 2576-17 
Box 1104 
131 26 Nacka strand 
mmd.nacka.avdelning3@dom 

 
 

Komplettering av överklagande, Detaljplan för 
bussterminal i Katarinaberget, mål nr P 2576-17 
 
Nacka Miljövårdsråd skickade 2017-04-18 in ett överklagade av Stockholms 
Stadsbyggnadsnämnds beslut 2017-03-20 att anta detaljplan för Södermalm 7:87 
(bussterminal i Katarinaberget, Dnr 2014-12434). Vårt överklagande: 
http://www.nackamiljo.se/overklagandebussslussen2.pdf 

Vi har ombetts att komplettera vår överklagan senast 2017-11-16 i avseende om 
talrätt. Därför vill vi till vårt överklagande 2017-04-18 tillfoga följande gällande vår 
rätt att överklaga den aktuella detaljplanen: 

 

TALRÄTT 

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst obunden förening, grundad 1969, 
med både enskilda personer och Nacka-föreningar som medlemmar. Vi har 119 
medlemmar och dessutom fem organisationer, bl a Nacka Hembygdsförening, 
Saltsjöbadens Hembygdsförening och Föreningen Rädda Ältasjön som alla har 
hundratals medlemmar.  

Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Det står i 
stadgarna som antogs 1969. Föreningen värnar om grönområden och vattendrag. 
Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor. Under 2017 har 
föreningen yttrat oss i över 50 ärenden. I några fall har vi även överklagat ett beslut, t 
ex om detaljplan.  
Våra samtliga samrådsyttranden, granskningsyttrande, överklaganden, skrivelser, 
pressklipp och publikationer finns publicerade på vår websida 
http://www.nackamiljo.se/  

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst 
obunden förening, grundad 1969, med både enskilda 
personer och nacka-föreningar som medlemmar. 
Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, 
trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är 
remissorgan i kommunala planfrågor.  
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Då vi värnar om Nackas natur och boende i Nacka är vårt verksamhetsområde 
självklart Nacka Kommun, men även angränsande kommuner då det finns påverkan på 
eller från dessa. Ett exempel på en sådan påverkan är Slussen som är en central 
kollektivtrafiknod för Nackas invånare. En överväldigande andel av Nackas busslinjer 
har Slussen som start/ändhållplats. En stor andel av kollektivtrafikresor för invånare i 
Nacka passerar Slussens bussterminal. Enligt kommunstyrelsens ordförande i Nacka är 
Slussen en av Nackas viktigaste platser: 
https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2014/12/M-Dra-inte-Slussen-i-langbank/  
"Slussen får anses vara en av Nackas viktigaste platser, trots att den ligger i 
Stockholm. Den har en enorm betydelse för tiotusentals pendlare från Nacka och 
Värmdö, som dagligen passerar Slussen till och från sitt arbete." 

En god kollektivtrafik påverkar såväl arbetsmiljö, trafikmiljö för Nackabor samt 
Nackas miljömål, bl a minskning av fossila bränslen. Alla dessa frågor ligger inom 
verksamhetsområdet för Nacka Miljövårdsråd. Eftersom Nacka Miljövårdsråd värnar 
om frågor gällande kollektivtrafik har vi engagerat oss i planerna för nya Slussen i 
över 10 år. Vi yttrande oss redan i programsamrådet 2007. Våra yttranden samt 
tidigare överklaganden finns samlade under följande websida: 
http://www.nackamiljo.se/intrslussenbuss.html 

En fungerande bussterminal är helt nödvändig för att Nacka ska kunna klara av sina 
klimatmål. Vi menar att vi därmed har talrätt gällande säkerhetsbrister som är så 
omfattande så att bussterminalen kanske inte får bygglov och kan byggas, alternativt 
måste stängas av säkerhetsskäl. En utebliven eller stängd bussterminal skulle ge 
omfattande störningar för Nackabornas resande och ge upphov till stora ökningar av 
utsläpp av fossilt bränsle. Det blir då inte möjligt att uppfylla Nackas miljömål. 

Att medge detaljplan, byggnation och drift av en bussterminal med säkerhetsbrister 
som kan riskera människors liv och hälsa kan dock aldrig vara godtagbart. 

 

För Nacka Miljövårdsråd 

 

 
Jan Åman 
Ordförande 

 

 

 

Bilagor: 

 Stadgar (oförändrade sedan 1969) 

 Årsmötesprotokoll, 2017-03-03 

 Protokoll från konstituerande styrelsemöte, 2017-04-25 

Detta yttrande är utlagt på webben som  http://www.nackamiljo.se/kompOKbussslussen2.pdf 
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STADGAR

FÖR

NACKA MILJÖVÅRDSRÅD

Nacka Miljövårdsråd stiftades den 2 oktober 1969. Dessa stadgar är samtidigt antagna

§  1

Ändamål
Nacka Miljövårdsråd är ett samlande och stimulerande organ för miljövården i Nacka.
Miljövårdsrådet skall

verka för god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö,

stimulera och taga initiativ på miljövårdens område,

utgöra ett kontakt-, samverkans- och opinionsorgan,

samla för miljövården intresserade föreningar och sammanslutningar samt enskilda personer.

Miljövårdsrådet är politiskt och religiöst neutralt.

§  2

Sammansättning
Medlemmar i Nacka Miljövårdsråd

1. Inom Nacka verkande föreningar och sammanslutningar, som har intresse får rådets verksamhet,
med 2 representanter för varje sådan förening.

Representanter jämte suppleanter för dessa utses av respektive förening. Varje representant
representerar endast en förening och har endast en röst.

2. Enskild person med intresse för rådets verksamhet.

Medlemskap erhålles genom erläggande av årsavgift.

§  3

Möten
Miljövårdsrådet håller årligen minst 2 allmänna möten, varav ett årsmöte i mars på kallelse av styrelsen.
På årsmötet skall förekomma val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två justeringsmän,
framläggande av års- och revisionsberättelser, beslut om avsvarsfrihet, fastställande av årsavgift,
behandling av motioner och övriga ärenden, val av styrelse och två revisorer jämte två suppleanter samt
val av valberedning å tre personer.
Extra möte hålles, då styrelsen finner det erforderligt eller då minst 1/4 av medlemmarna begär detta
skriftligen.
Kallelse till årsmöte skall senast 5 veckor i förväg tillställas varje medlem. Till andra möten sker kallelse
på samma sätt senast en vecka i förväg.

§  4

Motioner
Motionsrätt till årsmötet tillkommer varje medlem. Motion skall inlämnas till styrelsen senast 4 veckor
före årsmötet.
Samtliga motioner jämte styrelsens utlåtande skall tillställas varje medlem en vecka före mötet.

§  5

Styrelse
Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelsen består av 7 ledamöter, varav ordförande, sekreterare och kassör
väljs särskilt.
För styrelsen utses 3 suppleanter.
Styrelseledamöterna väljes för en tid av två år och avgår växelvis 3 resp. 4 vartannat år.
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Vid första årsmötet avgår sekreteraren och två ledamöter, dock ej ordförande eller kassör, samt en
suppleant.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter så önskar. Kallelse ska
ske minst en vecka i förväg.
Styrelsen är beslutsmässing då minst fyra ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet.
Ordföranden har utslagsröst.

§  6

Räkenskaper och förvaltning
Miljövårdsrådets räkenskaper avslutas per kalenderår och skall senast den 1 februari nästföljande år
överlämnas till revisorerna.

§  7

Stadgeändring
Ädring av dessa stadgar kan endast ske med lika beslut på två allmänna möten, varav ett skall vara
ordinarie årsmöte. För beslut fordras 2/3 majoritet.

§  8

Upplösning
Upplösning av miljövårdsrådet kan endast äga rum genom beslut fattat vid 2 med minst 6 månaders
mellanrum på varandra följande möten, varvid för beslut varje gång fordras 5/6 majoritet av de
närvarande. Vid dessa möten beslutas även om rådets tillgångar.








