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Yttrande över bygglov och strandskyddsdispens för
transformatorstation Murarvägen 7, Skarpnäs 1:83, B
2022-1339

Nacka Miljövårdsråd anser det orimligt att placera en transformatorstation på
strandskyddad naturmark inom område som föreslagits till naturreservat. Vi anser
att varken bygglov eller strandskyddsdispens kan beviljas.

Den i bygglovsansökan angivna platsen ingår i ett område som föreslagits att ingå i
Naturreservat Skarpnäs.
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Platsen ligger i det område som kallas för C i förslaget att utvidga Kummelbergets
industriområde och tycks vara avsett att strömförsörja detta område. Detta förslag har
emellertid ännu inte ens ställts ut för granskning och i samrådsskedet skrev vi bl.a.:
Det strandskyddade området mot Krokträsken är viktigt att bevara, där har nyligen hörts
kattuggla och även bl.a. stenknäck, mindre och större hackspett. Område C är av stor
betydelse för friluftslivet, scouter, förskolebarn och hundägare frekventerar området.
Därför anser vi det viktigt att område C ska ingå i naturreservatet. Även andra
remissinstanser har framfört liknande synpunkter.

Förslaget står i strid mot principerna i Grönstrukturprogrammet. Detta är ett exempel på
när kommunen inte beaktar naturmark, entréer till och stråk i kommunens grönområden.
Detta gäller både detaljplanering och bygglov samt andra typer av ärenden. När
grönområden berörs bör kommunens naturvårdsexpertis tillfrågas i tidigt skede.
Gångstigar är en viktig del i grönstrukturen. Tillgängligheten till grönområdena är
värdefull ur ett ekosystemtjänstperspektiv och dessa rekreationsvärden ska inte förslösas.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/transformatormurarv.html
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