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Synpunkter från Nacka Miljövårdsråd på detaljplanplan Kil 1:1, söder om
Värmdövägen

Nacka Miljövårdsråd tycker naturligtvis synnerligen illa om den huggsexa som
för närvarande pågår om kommunens stränder. Stora kulturella värden och
miljövärden förslösas för all framtid. Den nonchalanta behandlingen av
strandskyddsförordningen som med automatik följer av exploateringen inger
också betänkligheter. En förordning som konsekvent ignoreras fyller ingen
funktion och undergräver bara respekten för lagarna.
Föreningen har i detta fall (Kil 1:1), med undantag av vad som ovan sagts,  inga
allvarligare erinringar mot den planerade byggnationen.
Det som vi finner kanske mest angeläget ur miljösynpunkt är att byggandet sker
utan bergssprängning. Berghällar i vår skärgård kan, ur moralisk synvinkel, inte
betraktas som privat egendom som man kan ta sig rätten att förstöra för all
framtid. I kommentarer till vårt förra yttrande i detta ärende säger kommunen
följande angående sprängning ”Områdets topografi innebär dock att dessa
arbeten inte helt kan undvikas”. Detta påstående är fel – det går att bygga utan
att spränga, och det går att bygga bra! Det har gjorts i hundratals år. Det finns
för övrigt ny teknik att hantera både vatten och avlopp så att sprängning inte
behövs. Det handlar från kommuns sida att ställa krav på exploatören – en
politisk vilja.
Vi sa i förra yttrandet. ”Stränderna i norra Baggensfjärden är delvis mycket
natursköna med många magnifika träd. Byggnationen får inte leda till att
stranden nedanför planområdet privatiseras genom att bryggor tjuvbyggs och
båtar görs fast i träd på stranden, såsom har skett i det närliggande
Baggensstäket”.
 Kommunen kommentar till ovanstående är ”Förutom de områden där befintliga
bryggor finns får enligt planförslaget inga ytterligare tillkomma”. Det låter
betryggande men vi vet att kommunens vilja att tillvarata kommuninnevånarnas
berättigade krav på efterlevnad av gällande bestämmelser i dessa avseende är
mer än bristfällig.



Belysningen utomhus bör, enligt föreningens mening, begränsas så långt det är
möjligt för att området inte skall framstå som alltför grällt sett från utifrån
Baggensfjärden.
I dessa önskemål instämmer kommunens planenhet. Det låter bra, vi får se om
man, när det kommer till kritan, har kraft att sätta bakom orden. Tendensen just
nu är dessvärre det rakt motsatta, nämligen att fastighetsägarna inte längre nöjer
sig med belysningen inomhus utan även vill ha kraftig belysa utomhus.
Elpriserna är uppenbarligen alldeles för låga.
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