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 Nacka Miljövårdsråd

                 Nacka 2004-10-29

Områdesnämnden Boo
Stadsbyggnad
Nacka kommun
131 81 Nacka

                  Dnr KFKS 26/1999 214      Projektnr  9341

Remissvar angående utställning för detaljplan för Mensätra 1:23 m.fl.,
Abborrvägen, Nacka kommun.

Nacka Miljövårdsråd avstyrker förslaget till detaljplan av följande skäl.

Nacka Miljövårdsråd tycker att det är mycket positivt, att Aborrträsk och dess
omgivningar avsatts till naturreservat.

Den i detaljplanen föreslagna exploateringen väster om Gustavsviksvägen ser vi inte
några större olägenheter med, men man bör beakta att daghemmet och närliggande tomt störs
av angränsande industriverksamheter.

Dock tycker vi att det är mycket olämpligt, att redan innan naturreservatet tagits i bruk,
planera för att minska tillgängligheten och värdet av området för naturupplevelser, sport,
rekreation etc. genom att planera exploatering tätt intill reservatets gränser. ”Arealen
allmänrättsligt tillgänglig naturmark kommer att minska då delar av naturmarken vid
Abborrvägens slut föreslås bli kvartersmark” säger ju även miljökonsekvensbeskrivningen.

Speciellt olyckligt är detta förfarande här, eftersom området redan från början är ett
mycket litet reservat. Varje inskränkning av dess nära omgivningar kommer därför att
upplevas mycket negativt.

Planenheten kommenterar vårt samrådssvar med:
”Planenheten gör bedömningen att den föreslagna exploateringen inte medför att för
naturområdet omistliga värden går förlorade.”
Vi är förvånade över denna formulering, som speglar en mycket låg ambition att ta tillvara
kvaliteterna i det område, som man säger sig vilja planera för narurreservat.

Kommunens MKB säger att ”möjligheterna att styra utvecklingen i riktning mot långsiktighet
är begränsad.” Dessutom frångås (även i detta projekt) den fastställda överiktsplanen.
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Enl. vår information är Nacka kommuns policy, att varje planområde skall bära sina egna
kostader. Detta anser vi vara fel, och i allmännhet leda till suboptimeringar, i synnerhet när
människor och verksamheter långt utanför planområdet är intressenter eller berörs på annat
sätt.

Nacka Miljövårdsråd är särskilt kritiskt till den planerade exploateringen i närheten av
naturreservatets gränser med tanke på att vi ser liknande förfaringssätt tillämpas på tidigare
naturreservat såsom Skarpnäs/Telegrafberget, Nackareservatet/Kärrtorp och Långsjön.
Dessutom finns ju redan ett planärende, som avser exploatering mycket nära den östra
stranden av Abborrträsk.

För Nacka Miljövårdsråd

……………………........
       Jan Åman

Detta remissvar kommer att läggas ut på webben under adress:   www.nackamiljo.se


