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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sicklastråket 1 måndag–fredag Box 69 mmd.nacka.avdelning3@dom.se 

Telefon 08:00–16:30 131 07 Nacka  Webbplats 

08-561 656 30 www.nackatingsratt.domstol.se 
 

 Nacka Miljövårdsråd 
 
 

 
 

 
Parter: Naturskyddsföreningen Nacka m.fl. ./. Nacka kommun 
Målet gäller: detaljplan för del av Ryssbergen, del av fastigheten Sicklaön 13:3, Sicklaön 
134:21 i Nacka kommun 
 

 
De bifogade handlingarna har kommit in till domstolen. 

Vill ni lämna ett yttrande? 

Ni får nu tillfälle att yttra er över det som står i handlingarna. Vill ni göra det ska yttrandet 
vara skriftligt och komma in till domstolen senast den 29 augusti 2022. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Skicka gärna in handlingar i målet med e-post, helst i PDF-format. Om ni vill skicka dem 
på ett säkert sätt kan ni göra det via www.domstol.se/kontaktformular. För handlingar 
som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Uppge ert namn, målnummer P 2053-22 och det telefonnummer som ni kan nås på. 
Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 08-561 656 30. 
 
 
Anna Liljeros 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 36-45 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
http://www.domstol.se/digitalhandling
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POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER 

Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167 

 

Nack a Kommun 

2022-06-13 

 

 YTTRANDE 

  KFKS 2016/97-214 

 

Mark- och miljödomstolen 

Yttrande i mål nr P 2053-22  

Nacka kommun genom kommunstyrelsen, nedan kommunen, har fått möjlighet att yttra sig i mål 

P 2053-22 avseende Detaljplan för del av Ryssbergen, del av fastigheten Sicklaön 13:3 och 

134:21, på västra Sicklaön, Nacka kommun varför kommunen anför följande.  

Inställning 

Kommunen motsätter sig klagandenas yrkanden om upphävande av beslut om antagande av 

detaljplan för del av Ryssbergen, del av fastigheten Sicklaön 13:3 och 134:21. Kommunen yrkar 

för egen del att mark- och miljödomstolen avslår överklagandena och fastställer kommunens 

beslut att anta detaljplanen. Kommunen bedömer att planförslaget tagits fram på korrekt sätt och 

att den beslutade detaljplanen inte strider mot gällande tillämplig lagstiftning. Kommunen anser 

att aktuella allmänna och enskilda intressen har beaktats och avvägts på ett korrekt sätt i 

detaljplanen.  

Yttrande 

Förenlighet med översiktsplan och andra övergripande planeringsdokument  

Detaljplan för del av Ryssbergen är en del av framväxande Centrala Nacka som en del av Nacka 

stad på Västra Sicklaön. Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder, verksamheter och 

förskola i enlighet med planprogrammet för Centrala Nacka. Detaljplanen skapar förutsättningar 

för en framtida möjlig sammankoppling av gatustrukturen i enlighet med planprogrammet.  

Detaljplanen är förenlig med Nacka kommuns tidigare översiktsplan från 2012 som anger en 

planeringsinriktning som innebär möjlighet till viss bebyggelse medan större delen av området 

planeras bli naturreservat. I övergripande strukturplan för Västra Sicklaön antagen 2014 är delen 

av Ryssbergen närmast Värmdöleden betecknat som ett nytt bebyggelseområde men det anges att 

avgränsningen för detta ska utredas i samband med bildandet av naturreservatet. Därutöver är 

detaljplanen förenlig med detaljplaneprogram för Centrala Nacka antaget april 2015 där delar av 

Ryssbergens naturområde pekas ut som lämpligt för ny bebyggelse i samband med bildande av 

naturreservat. I startpromemoria för aktuellt projekt daterad 2016-02-04 anges att 
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”detaljplaneprogram för Centrala Nacka antogs av kommunstyrelsen i april 2015. Programmet är 

vägledande för stadsdelens framtida utveckling. Programmet ligger i linje med översiktsplanen”. 

Vid antagandebeslutet av detaljplaneprogrammet delegerades starten av de ingående 

stadsbyggnadsprojekten till planchefen och exploateringschefen, se bilaga 1. Aktuell detaljplan 

överensstämmer även med Nacka kommuns nuvarande översiktsplan antagen i maj 2018 som 

visar att området för detaljplanen är angivet för tät stadsbebyggelse. 

Kommunen har i enlighet med övergripande planering beslutat om att bilda naturreservat för del 

av Ryssbergen 2022-02-21, se beslut i bilaga 2.   

Underlag och utredningar  

Samordnat med planprocessen har det pågått en process för att bilda naturreservat för delar av 

Ryssbergen som ligger i direkt anslutning till detaljplaneområdet. En utgångspunkt har varit att 

pröva bebyggelse i de delar av Ryssbergen som ligger närmast Värmdöleden och samtidigt 

långsiktigt skydda ett sammanhängande naturområde innanför som är mindre påverkat av bland 

annat buller. Kommunen anser att området för detaljplanen är noga utrett vad gäller såväl 

naturvärden som övriga aspekter och att dessa har beaktats vid planläggning. Kommunen 

bedömer att ett tillräckligt beslutsunderlag har tagits fram och att planhandlingar med 

miljökonsekvensbeskrivning på ett tydligt sätt beskriver förslaget och dess konsekvenser, 

inklusive de kumulativa effekterna. De synpunkter som samrådande myndigheter har haft på 

utredningarna har åtgärdats under processen. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

Baserat på rekommendationerna i länsstyrelsens samrådsyttrande och i skriftligt 

avgränsningssamråd som hölls med länsstyrelsen oktober-november 2018 har en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättats. I miljökonsekvensbeskrivningen har konsekvenserna 

som bedömts riskera att vara betydande; naturmiljö, landskapsbild, kulturmiljö, risk, säkerhet och 

kommunikationer beskrivits. Kommunen bedömer att en lämplig avgränsning har gjorts och ser 

inte att något förändrats under processen som föranleder en annan bedömning. Utöver 

miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs övriga miljöaspekter i dokumentet “miljöredovisning” 

samt i planbeskrivning som upprättats av kommunen.  

Lokaliseringsprövningen sker framför allt inom den översiktliga planeringen. Kommunen anser 

att redovisningen av rimliga alternativ i miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i 

tillämplig lagstiftning.     

Naturreservatsbildningen 

En stor mängd inventeringar och utredningar har tagits fram som underlag för detaljplanen. 

Därutöver har vissa underlag till naturreservatsbildningen setts som relevanta för detaljplanen 

och därför bifogats som underlag till detaljplanen eller inarbetats i planförslaget.  
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Förstudien om tillgänglighet, Nacka kommun/ÅF, september 2016, togs fram som ett underlag 

för naturreservatsbildningen med syftet att identifiera tillgängliga entréer till det blivande 

reservatet. Arbetet att hitta lämpliga entréer till reservatet har samordnats mellan 

detaljplaneprojektet och naturreservatsprojektet efter att förstudien togs fram. Förstudien togs 

fram tidigt i processen och bedömdes under processens gång inte längre vara relevant varför 

nödvändiga delar arbetades in i planhandlingarna. Kommunen ansåg därför inte att förstudien 

om tillgänglighet var nödvändig att redovisa som ett underlag för detaljplanen. 

Skydds- och kompensationsåtgärder - natur 

Inom ramen för detaljplanarbetet har ett PM (Ekologigruppen 2021) med skydds- och 

kompensationsåtgärder tagits fram. I detta beskrivs hur projektet kommer hantera påverkan på 

områdets naturvärden och skyddade arter och vilka skydds- och kompensationsåtgärder som 

kommer att genomföras, för att bibehålla kontinuerlig ekologisk funktion för skyddade arter och 

för att påverkan på övriga naturvärden ska minimeras. Åtgärderna har säkerställts i avtal mellan 

kommunen och exploatören. 

o En buffertzon på 10 meter ska finnas inom planområdet som en naturlig övergång mot 

det planerade naturreservatet vilket bidrar till att minska påverkan i form av belysning, 

behov av nedtagning av träd som kan utgöra risk med mera.  

o Exempel på andra åtgärder är skyddsåtgärder för mindre hackspett inom naturreservat 

Ryssbergen (som inrättas som skyddsåtgärd) samt skyddsåtgärder för mindre hackspett 

utanför naturreservat: skapa sumpskog vid Skuru brukshundsklubb och gallra lövmiljöer. 

o Främja fladdermössens livsmiljöer genom att minska risken för ljusföroreningar samt 

skapa fladdermusbon. 

o Sätta upp specialdesignade fågelholkar för tornseglare. 

o Skapa nya miljöer för fåglar som påverkas av nertagning av hålträd och borttagande av 

busksnår. 

o Flytta död ved in i buffertzonen mellan planområde och naturreservat för att gynna 

vedlevande insekter, svampar och kryptogamer. 

o Flytta död ved in i reservat Ryssbergen. 

o Upprätta skydd och skötselplan inom naturområde väster om Ryssbergen för 

naturvårdsinriktad skötsel. 

Kommunen har varit angelägen om att omsorgsfullt kartlägga naturvärdena i området. Därför har 

ett flertal inventeringar och artskyddsutredningar tagits fram över tid. 

Följande underlag avseende naturvärden har tagits fram i processen för detaljplanen för del av 

Ryssbergen respektive naturreservatet Ryssbergen:   

o Fågelinventering, Centrala Nacka och Nyckelviken, Calluna 2019 

o Artskyddsutredning för fåglar i centrala Nacka, Nacka kommun. Calluna AB 2021 

o Förutsättningar för mindre hackspett i Ryssbergen och Östra Vikdalen. WSP 2020  
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o PM Inventering hålträd Ryssbergen. WSP. 2021   

o Naturvärdesinventeringar (NVI) och insektsinventering för Ryssbergen och Östra 

Vikdalen, Nacka kommun. Sammanställning av inventeringar i Ryssbergen 2016 med 

kompletterande fältbesök 2019, Östra Vikdalen 2018 samt Ryssbergens brandområde 

2019 Calluna 2020  

o Artskyddsutredning för kräldjur i centrala Nacka 2019. Calluna 2019  

o Inventering av insekter på ett brandfält i Ryssbergen, Nacka kommun 2018– 2019. 

Calluna, 2019  

o Inventering av fladdermöss i Ryssberget 2017. Calluna 2017 

o Fladdermusinventering i Ryssbergen och Östra Vikdalen, Nacka kommun. Nattbakka 

2020  

o Ryssbergens naturvärdesträd-detaljerad naturinventering 2008. ProNatura 2008  

o Naturinventering med fokus på värdefulla träd, tillhörande del av detaljplan på 

Ryssbergen, Nacka kommun. ÅF 2015  

o Grön infrastruktur i Nacka kommun och ekologiska samband för arter knutna till 

gammal ädellövskog och gammal barrskog. WSP. 2020. 

Artskydd 

Kommunen har i både detaljplaneprocessen och i naturreservatsbildningen gett i uppdrag till 

Calluna AB att uppdatera flera underlag rörande naturvärden inom Ryssbergen, både avseende 

området för detaljplanen och det blivande området för naturreservatet samt området öster om 

Ryssbergen omnämnt som Östra Vikdalen.  

År 2016 utförde Calluna AB en naturvärdesinventering av det cirka 30 hektar stora skogsområdet 

Ryssbergen. En kompletterande insektsinventering gjordes under 2017. Därefter gjordes en 

naturvärdesinventering i Östra Vikdalen 2018. Samma år utbröt tre bränder som skapade ett 

sammanlagt nio hektar stort område med brandfält mellan Svindersviken, Marinstaden och 

Värmdövägen i Ryssbergen. För att uppdatera inventeringen från 2016 utfördes 2019 en ny 

naturvärdesinventering i det branddrabbade området. Därutöver har kvalitetssäkring av 2016 års 

inventering i vissa delar av området gjorts under 2019 liksom inventering av brandgynnande 

insektsfauna under 2018 och 2019. Efter det att Calluna levererat den beställda slutrapporten, har 

kommunen i det fortsatta planarbetet valt att använda sig av det uppdaterade materialet från 

2019. 

Länsstyrelsen beslutade 2021-11-05 (ärende 525-69206-2021) om genomförandet av detaljplanen 

Ryssbergens förenlighet med artskyddsförordningen, se bilaga 3. Länsstyrelsen förelade Nacka 

kommun, med stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), att vidta ett antal försiktighetsmått i 

samband med genomförandet av detaljplanen. För att förbuden i artskyddsförordningen inte ska 

utlösas vid genomförandet av detaljplanen, krävs att den kontinuerliga ekologiska funktionen för 

varje skyddad art är säkerställd. Genom att de av kommunen föreslagna skydds- och 

försiktighetsåtgärder vidtas, i enlighet med länsstyrelsens beslut, bedömde länsstyrelsen att 
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exploateringsföretaget inte kommer utlösa förbuden i artskyddsförordningen. För att säkerställa 

att skyddade arter inte påverkas i strid med artskyddsförordningen, förelade länsstyrelsen 

kommunen om försiktighetsmått. Dessa försiktighetsmått är desamma som de skyddsåtgärder 

som föreslagits som följd av aktuell detaljplan. Skydds-och kompensationsåtgärder ska utföras för 

djur och natur av både exploatören och kommunen i enlighet med beslut av länsstyrelsen (daterat 

2021-11-05). Ansvar och kostnader för åtgärderna regleras i exploateringsavtalet till detaljplanen. 

Ett genomförandeavtal om skyddsåtgärder har upprättats mellan exploatören och kommunen för 

att möjliggöra att länsstyrelsens beslut genomförs innan exploateringsavtal och detaljplanen för 

del av Ryssbergen vinner laga kraft, för att tidplanen för dessa åtgärder ska samverka väl med 

genomförandet av detaljplanen, se bilaga 4 och 5. 

Riksintresse, miljökvalitetsnormer, hälsa och risk 

Kommunen bedömer att frågor om riksintressen, miljökvalitetsnormer, hälsa och risk är väl 

utredda, beskrivna och hanterade i planförslaget. Kommunen vill framhålla att länsstyrelsen den 3 

mars 2022 beslutade att inte pröva kommunens antagandebeslut av detaljplanen i enlighet med 

vad som anges i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.  

Gällande miljökvalitetsnormer för vatten ska dagvattenåtgärder inom planområdet och 

kompensationsåtgärder utanför planområdet genomföras, vilket säkerställts i exploateringsavtal 

med exploatören. Med dessa åtgärder ökar inte belastningen på Järlasjön och Strömmen när 

detaljplanen genomförs. Åtgärder gällande dagvatten säkras i exploateringsavtalet, se bilaga 6 

Våtmark  

I PM Hydrogeologi, Ryssbergen, Ramboll 2021-07-08, har en våtmark identifierats, som berör 

detaljplanen. Den ligger till största del utanför planområdet och berörs marginellt. Utöver 

våtmarken identifierades lågpunktsområden inom planområdet. I PM Hydrologi bedöms att 

våtmarken inte kommer påverkas negativt av planerad verksamhet och bedömningen görs att 

verksamheten faller under undantagstillståndet med avseende på vattenverksamhet, det vill säga 

”det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens 

inverkan på vattenförhållandena”. PM Hydrogeologi bifogas, se bilaga 7. 

Påverkan utanför planområdet  

Synpunkter som berör angränsande stadsbyggnadsprojekt hanteras inom respektive projekt. 

Eventuella förändringar av byggnader och ombyggnationer av vägar med mera i angränsande 

områden som Birkaområdet, söder om aktuellt område, regleras inte inom aktuell detaljplan för 

del av Ryssbergen. Detaljplanen möjliggör att man i framtiden kan koppla samman Birkavägen 

med gatan inom aktuell detaljplan för att säkra och trygga gång- och cykeltrafik, framkomlighet 

för kollektivtrafikens bussar och fordonstrafik och på så vis länka samman befintliga 

bebyggelseområden med nya som utgör en del av den framväxande stadsdelen.  
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Att bygga ut Birkavägen för allmän fordonstrafik ser inte kommunen som möjligt förrän i 

samband med planläggning av Birkaområdet och/eller Järlahöjden. Till dess avses trafiken som 

detaljplanen för Ryssbergen alstrarar vända inom planområdet varför detaljplanen är utformad 

och upprättad så att bostäder och verksamheter kan angöras enbart från öster via Kvarnholmens 

trafikplats.  

Granskning  

Detaljplanen ställdes ut för granskning från 15 januari 2021 till 1 mars 2021, då fanns 

handlingarna tillgängliga på kommunens hemsida liksom i Nacka kommuns stadshus. På grund 

av pandemin var biblioteket i Nacka forum stängt under delar av granskningstiden, således 

ställdes inte handlingarna ut där.   

Markanvändning   

Utveckling och förtätning för att möjliggöra för fler bostäder och verksamheter i Centrala Nacka 

som en del av Nacka stad på Västra Sicklaön är en ambition och planeringsinriktning för Nacka  

kommun som är viktig för hela regionen och inte minst i samband med tunnelbanans utbyggnad 

till Nacka. Centrala Nacka utgör ett strategiskt stadutvecklingsläge i regionen där potential finns 

att utveckla urbana kvaliteter och bidra till en starkare social hållbarhet på dessa platser. 

Utvecklingen av en levande stadsmiljö i Centrala Nacka och Nacka stad pågår med byggnation 

och planering för nya bostäder, arbetsplatser och välfärdsfastigheter med mera. Kommunens mål 

är bygga 13 500 bostäder, där 11 300 nya bostäder och 10 000 arbetsplatser ska vara klara till år 

2035 och ytterligare 2000 bostäder till 2040. Detaljplanen för del av Ryssbergen är en viktig del i 

den utvecklingen.  

Kommunen bedömer att bostäder och verksamheter är den mest lämpade markanvändning på 

den aktuella platsen baserat på behovet av fler bostäder och ytor för verksamheter. Att 

möjliggöra bebyggelse är ett allmänt intresse av stor vikt. Detaljplanen möjliggör att bostäder kan 

skapas i ett naturnära läge inom gångavstånd till god kollektivtrafik, tunnelbana, service och 

välfärd. Befintlig infrastruktur i form av vägar vid trafikplats Kvarnholmen kan nyttjas för 

angöring till området och vägporten vid Birkavägen kan nyttjas för en eventuell framtida 

väganslutning mot Birkavägen. Förslaget utnyttjar marken effektivt och många bostäder och 

verksamheter inryms på en relativt liten yta. Den i detaljplanen långa byggrätt för verksamheter 

kan inrymma många olika typer av verksamheter och generera arbetsplatser, som behövs i ett 

centralt läge, och fungerar samtidigt som skärm mellan Värmdöleden och bostäderna. 

Avvägning mellan intressen  

De avvägningar som har gjorts under planarbetet är främst avvägningen mellan det allmänna 

intresset att möjliggöra och tillgodose behovet av ny bostadsbebyggelse och det allmänna 

intresset att skydda natur- och rekreationsvärden. Det kan tilläggas att möjligheten att utveckla 

och bebygga fastigheterna också är ett enskilt intresse.   
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Detaljplanen är utformad för att nyttja marken effektivt och möjliggöra en byggelsestruktur för 

många bostäder och verksamheter, utan större allmänna friytor inom området, för att minska 

intrånget i naturmarken norrut vilket bidrar till att mer naturmark bevaras i omgivningen.  

Detaljplanen innebär en påverkan på natur- och rekreationsområdet Ryssbergen, vilket är 

oundviklig om denna del av Centrala Nacka ska realiseras enligt kommunens planeringsinriktning 

i översiktsplan och andra övergripande planeringsdokument vars intention är att tillskapa en tät 

stadsdel kring de nya tunnelbanestationerna. Centrala Nacka är en del av Nacka stad på Västra 

Sicklaön vars utveckling är viktig för hela regionen.   

För att nå åtagandet om 13 500 bostäder på Västra Sicklaön, behöver Nacka kommun undersöka 

lämpligheten för bostäder på samtliga de platser som tas upp i övergripande planeringsdokument 

som översiktsplan, strukturplanen för Nacka stad och i detaljplaneprogrammet för Centrala 

Nacka. Områdena i dessa planer bedöms inte utgöra alternativa lägen till varandra, utan samtliga 

platsers lämplighet för bostadsbebyggelse med mera behöver utredas och prövas.  

Kommunen har gjort en avvägning mellan de motstående intressena att bevara naturmark och att 

bebygga Centrala Nacka enligt den övergripande planeringsinriktningen. Kommunen anser att en 

rimligt och lämplig avvägning har gjorts mellan det allmänna intresset att möjliggöra och 

tillgodose behovet av ny bostadsbebyggelse och det allmänna intresset att skydda natur- och 

rekreationsvärden, särskilt med beaktan av att en stor del av resterande Ryssbergen avsätts som 

naturreservat och att detaljplanen ger möjlighet till ett effektivt utnyttjande av marken genom att 

många bostäder och verksamheter möjliggörs med detaljplanen.  

 

Mats Gerdau    Katarina Wåhlin Alm  

Kommunstyrelsens ordförande   Stadsutvecklingsdirektör  

Nacka kommun   Nacka kommun 

 

 

Bilagor:  

1. Kommunfullmäktiges antagandebeslut av detaljplaneprogram för Centrala Nacka, 2015-04-13 

2. Kommunfullmäktiges beslut naturreservatsbildning Ryssbergen 2022-02-21 

3. Länsstyrelsens beslut om genomförandet av detaljplanen för del av Ryssbergens förenlighet 

med artskyddsförordningen, Länsstyrelsen, beslut 2021-11-05 inklusive bilaga PM 

Naturvårdsåtgärder Ryssbergen, Ekologigruppen, 2021-10-04  

4. Kommunfullmäktiges beslut exploateringsavtal genomförandeavtal 2022-02-21 

5. Genomförandeavtal avseende skyddsåtgärder 

6. Exploateringsavtal del av Ryssbergen med Nackamark Exploatering KB 

7. PM Hydrogeologi, Ryssbergen, Ramboll 2021-07-08 
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§ 82 KFKS 2021/487 

Ryssbergens naturreservat 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklara Ryssbergen 
som naturreservat enligt förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan daterad den 11 
januari 2022, bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 8 februari 2022.  
 
Beslutet gäller endast om beslut om detaljplan för del av Ryssbergen vinner laga kraft, 
KFKS 2016/97-214. Föreskrifterna för naturreservatet träder i sådant fall i kraft fyra 
veckor efter publicering på kommunens webbplats. 

Ärendet 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av 
Ryssbergens naturreservat under 2012. Sedan dess har ett stort antal inventeringar 
genomförts i Ryssbergen, bland annat naturvärdesinventeringar och inventeringar av 
fladdermöss, fåglar och insekter. En mindre workshop har också hållits med natur- och 
friluftsföreningar. Arbetet med att ta fram förslaget till föreskrifter, avgränsning och 
skötselplan skedde under 2020.  
 
I stort sett hela det föreslagna naturreservatet har höga eller högsta naturvärde och cirka 
hälften av reservatet utgörs av en nyckelbiotop. Reservatet utgör cirka 40 % av en 
ekologisk värdekärna och är en viktig spridningslänk i öst-västlig och nord-sydlig riktning 
för barrskogslevande arter och arter knutna till gammal ädellövskog. Syftet med 
Ryssbergens naturreservat i förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan är att 
bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt att inom ramen för bevarande 
av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av ett tätortsnära naturområde 
för rekreation och friluftsliv. 
 
Förslaget sändes ut på ett brett samråd. Vid samråden inkom totalt 145 yttranden, varav 
123 från privatpersoner. Synpunkter och ändringar beskrivs närmare i 
samrådsredogörelsen, bilaga 2. Synpunkterna i samråden handlade i huvudsak om att 
avgränsningen av reservatet bör göras om och utökas till att omfatta hela den ekologiska 
värdekärnan på cirka 30 hektar mellan Svindersviks gård och Östra Vikdalen. Majoriteten 
av yttrandena framför att ett mindre reservat riskerar att utarma den biologiska mångfalden 
i hela Ryssbergen, även inom reservatet. Även exempelvis rekreationsvärden och områdets 
förmåga att leverera ekosystemtjänster bedöms försämras. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, 
föreningar och privatpersoner vill se ett större naturreservat. Bland annat Länsstyrelsen, 
Sjöfartsverket, Nacka vatten och avfall, fastighetsägarna och föreningarna hade även en del 
mindre synpunkter på föreskrifterna och skötselplanen. 
Efter samrådet har förtydliganden och tillägg gjorts i föreskrifterna. Reservatets 
avgränsning har inte ändrats. 
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Ärendet om inrättande av naturreservat tillstyrkes av natur- och trafiknämnden den 25 
januari 2022. Parallellt finns förslag till beslut om att anta detaljplanen för Ryssbergen och 
förslag till genomförandebeslut och beslut om att ingå avtal om överföring av mark vid 
bildande av naturreservat för Ryssbergen. Samtliga ärenden är avhängiga av varandra och 
behandlades i kommunstyrelsen den 14 februari 2022. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 56 
Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret samt enheten för bygg och anläggning, daterad 
den 8 februari 2022 
Bilaga 1 Förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan, daterad 2022-01-11 
Bilaga 2 Samrådsredogörelse Ryssbergen 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), Helena Westerling (S), 
Gunilla Grudevall-Steen (L) och Anders Tiger (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Sidney Holm (MP), Tomas Ottosson (V) 
och Esa Örmä (SD), att ärendet skulle återremitteras för att lyfta ur all bebyggelse ur 
Sicklaön 13:3 och Sicklaön 134:21 och låta även dessa fastigheter ingå i Ryssbergens 
naturreservat. 
 
Mikael Carlsson (NL) yrkade att kommunstyrelsens förslag skulle avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde först förslaget att återremittera ärendet mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat att avslå förslaget. 
 
Därefter ställde ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande voteringsproposition godkändes: ”Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag.”  
 
Vid voteringen avgavs 42 ja-röster och 18 nej-röster. 1 ledamot avstod från att rösta. 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige därmed hade bifallit kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Vid voteringen avgavs röster enligt bilaga. 
• Voteringslista 4 
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Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och angav följande.  
”Nackalistan har konsekvent motsatt sig exploatering i Ryssbergen. Vi har under alla år 
arbetat för att hela grönområdet öster om Marinstadsvägen i första hand ska bevaras och i 
andra hand blir naturreservat. Detta inkluderar det nu föreslagna naturreservatet, den del 
som nu avses exploateras inom detaljplan ”Ryssbergen” samt även den del som kan 
komma att exploateras inom ramen för detaljplan ”Verksamhetsområde trafikplats 
Kvarnholmen”. 
Nackalistan vill framgent arbeta för att grönområdet mellan Marinstadsvägen och 
Svindersviks gård bevaras och gärna blir naturreservat. Den största delen av denna västra 
del skyddas dock redan nu genom strandskydd. 
Ryssbergen är ett orört naturområde med höga naturvärden, rödlistade arter och urskog. 
De delar av grönområdet som här föreslås blir naturreservat skyddas redan idag av bl a av 
strandskydd och riksintresse för Stockholms hamninlopp.  
Därför anser vi inte att det är försvarbart att tillåta exploatering av Ryssbergen, bara för att 
få naturreservat på den resterande delen. Nackdelarna är enorma och fördelarna mycket 
små i jämförelse. Begreppet greenwashing är inte långsökt här. 
Nackalistan går inte med på ett beslut om instiftan av ett mindre naturreservat som 
dessutom villkoras av att detaljplanen i Ryssbergen vinner laga kraft. Det skulle vara att 
indirekt stödja exploateringen. Därför har vi yrkat avslag till förslaget.  Vi kommer att 
fortsätta vårt arbete med att skydda hela Ryssbergens grönområde, gärna genom ett 
naturreservat.” 
 
Esa Örmä reserverade sig mot beslutet för Sverigedemokraterna och angav 
följande.  
”Tyvärr ser en lång kamp för ett grönt Nacka, grönt även på den tätbefolkade västra 
Sicklaön, nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall vad det gäller Ryssbergen. Många goda 
argument har under åren lyfts fram för ett avbrytande av jätteprojektet, och ett skapande av 
naturreservat i hela området i stället. Nackas styrande majoritet har inte låtit sig påverkas 
nämnvärt. Det gröna som blir kvar kan inte uppfylla det som Ryssbergen länge har varit, 
för Nackaborna och andra: att vara en grön lunga och en oas av natur nära Stockholms 
stadskärna. 
Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan 
fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som 
kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även 
tätbebyggd på många platser. En grön kommun kan fungera, och ändå expandera med nya 
välbehövliga bostäder och lokaler – det som behövs är lite måttfullhet och eftertanke i 
fastighetspolitiken. 
Sverigedemokraterna kommer för överskådlig framtid att vara en viktig del av kampen för 
ett Nacka som är såväl modernt som expansivt på rätt sätt – och som samtidigt fortsätter 
att vara ett grönt hem för Nackaborna.” 
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Lisskulla Zayane reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiet och angav följande. 
”Miljöpartiet vill inte se någon ny bebyggelse i Ryssbergen över huvud taget och vi är starkt 
kritiska till detaljplanen för området, som dock inte har vunnit laga kraft ännu.  
En exploatering här medför förlust av ovärderliga naturvärden, biologisk mångfald som 
aldrig kan återskapas, och innebär en förlust av flera viktiga ekosystemtjänster. 
Området har ett stort värde som rekreations- och friluftsområde både för dagens 
närboende och alla nya nackabor som kommer flytta in i centrala Nacka under de 
kommande åren. Området används redan idag flitigt av över 3000 barn och ungdomar från 
skolorna i närområdet, både för teoretisk undervisning, praktiska tillämpningar och mer 
fysiska aktiviteter. 
Nacka är idag en rik kommun, och stor del av rikedomen ligger i alla de fantastiska 
naturområden som finns i kommunen. Här har den stadsnära urskogslika naturen i 
Ryssbergen en särskild plats i alla naturvänners hjärta. Utan den delen av Ryssbergen den 
politiska majoriteten nu vill skövla, blir Nacka en fattigare kommun.” 
 
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet och angav följande.  
”Vänsterpartiet delar det stora missnöjet med Naturreservatets avgränsning som 
framkommer i samrådet från de flesta inkomna synpunkterna. Det är en samlad 
miljörörelse med naturskyddsföreningen i spetsen som en mycket kunnig remissinstans.  
Det är naturligtvis även Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen som kommer fram till samma 
svar. Den nu föreslagna avgränsningen gör Naturreservatet för litet. Det kommer drabba 
spridningskorridorer och att bara 40 % av den ekologiska värdekärnan skyddas är helt 
enkelt inte tillräckligt enligt samstämmiga remissinstanser i sina samrådsyttranden.” 

Protokollsanteckningar 
Peter Zethraeus lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
”Ryssbergen är ett fantastiskt område, orörd gammelskog med naturvärden i klass med 
Tyresta Nationalpark. Den politiska ambitionen har sedan länge varit att rädda området för 
framtiden. När det som här gäller privatägd mark, är en sådan ambition inte helt 
okomplicerad. 
För oss handlar inte frågan om att Ryssbergen ska räddas för framtiden, utan om hur 
marken ska räddas. 
Vi är helt transparenta med att vi släpper fram en detaljplan som bebygger 17% av området 
i bullerstört läge, och att vi därigenom skapar möjligheten att här och nu rädda 83% av 
området som Naturreservat och naturmark för framtiden. Den möjligheten bör vi ta. 
Politik handlar om att finna kompromisser och att landa i bra avvägda lösningar. 
Det är enkelt att som huvudparten av oppositionen stå på barrikaden och ropa att hela 
Ryssbergen ska vara naturreservat. Men ingen av dem har förklarat hur det ska gå till. 
Att instifta naturreservat i strid med markägarens vilja är en komplicerad och oviss process. 
Att hänvisa till planmonopolet är inte att lösa ut frågan, det är att skjuta den på framtiden 
och förlita sig på framtida majoriteter. 
Vi Moderater står upp för Nackas gröna värden. Bara i år instiftar vi naturreservat, 
inklusive Ryssbergen, om 260 hektar, en yta stor som halva Södermalm. 
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Nackaborna är också de kommuninnevånare i Sverige som har närmast till skyddad natur, i 
snitt 600 meter. Vår vision är att halva Nacka ska vara grönt.” 
 
Hans Peters lät anteckna följande till protokollet för Centerpartiet. 
”Det är glädjande att vi nu närmar som slutet på den långa process som nu leder fram till 
att Ryssbergen blir naturreservat. Det ser vi som en stor framgång och vi anser också att 
kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är acceptabel. Det är förvisso 
beklagligt att den nya markägaren som nyligen köpt den bit mark som ligger mot 
Svindersviken motsätter sig bildandet av reservatet på sin mark, men kommunen kommer 
ändå att gå vidare med reservatsbildningen. Antingen förvärvar kommunen den marken 
eller så kommer kommunen åberopa intrångsersättning vilket markägaren inte kan motsätta 
sig” 
 
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande till protokollet för Liberalerna. 
”Liberalerna ställer sig bakom bildandet av Ryssbergens naturreservat och den nya 
bebyggelsen i Ryssbergen. Liberalerna har varit drivande i bildandet av naturreservatet och 
har varit tydliga med att det ska ske samtidigt som planerna för bostäder antas. Ingen 
byggnation utan naturreservat.” 
 
Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraterna. 
”Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds 
över, vad gäller det här projektet, är följande: 
•  att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största 

miljösatsningen i Nacka någonsin 
•  att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under 

överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera 
•  att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet 
• att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att 

de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd 
•  att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet 

bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd. 
Vi menar att det är stora och bestående värden som skapas genom detta beslut.” 
 
Helena Westerling lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Vi socialdemokrater är nöjda med att avtal, detaljplan och genomförandebeslut för såväl 
nya bostäder, verksamhetslokaler och nytt naturreservat nu finns på plats. Nacka ska vara 
en kommun som tänker på oss som är invånare här och nu, såväl som nästa generation. Ett 
naturreservat har nu förutsättningar för att kunna bildas och ge ett varaktigt skydd till en 
stor del av Ryssbergen för framtiden. Det tycker vi är väldigt positivt.” 
 
- - - - - 
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Genomförandet av detaljplanen Ryssbergens 
förenlighet med artskyddsförordningen

Beslut
Länsstyrelsen förelägger Nacka kommun (org.nr. 212000-0167), med 
stöd av 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808), att vidta nedanstående 
försiktighetsmått i samband med genomförandet av detaljplanen 
Ryssbergen, del av fastigheterna Sicklaön 13:3 och 134:21, västra 
Sicklaön, Nacka kommun:

1 I syfte att stärka livs- och födosöksmiljöer för arten mindre 
hackspett ska följande åtgärder vidtas väst samt nordöst om 
Skuru brukshundsklubb, se figur 1. Nordöst om 
brukshundsklubben ska en yta, sumpskog, om drygt 0,8 ha 
göras fuktigare genom att diket uppströms huset läggs igen. 
Väst om brukshundsklubben, i lövskogsbryn, ska brynmiljö 
röjas för att gynna sälg och andra bärande arter. Även ett par 
skogslindar ska planteras i brynet. Inom båda områdena 
kring brukshundsklubben ska död ved tillföras och tillskapas, 
samt att området gallras på gran och att större ekar och 
björkar friställs. 

2 I syfte att stärka livs- och födosöksmiljöer för arten mindre 
hackspett ska följande åtgärder vidtas vid Utskogsvägen, se 
figur 1. Död ved ska tillföras och tillskapas. Vidare ska gran 
röjas och större ekar och björkar friställas. För att gynna sälg 
och andra bärande arter ska även brynmiljön röjas. I brynet 
ska ett par skogslindar planteras.

3 Åtgärder som avses i beslutspunkt 1 och 2 ska vara utförda, 
och ekologiskt funktionella, innan avverkning sker i området 
som nu avses att planläggas (del av fastigheterna Sicklaön 
13:3 och 134:21).

4 I syfte att förbättra livsmiljön för arten mindre hackspett ska 
befintliga sumpskogar i området norr om aktuellt 
detaljplaneområde, det planerade naturreservatet Ryssbergen 
(se figur 2), skötas så att befintliga miljöer förstärks och 
förbättras som livsmiljö för mindre hackspett. Exempel på 
sådana åtgärder är att lämna döende och döda stående 
lövträd, att lämna efterträdare samt att spara äldre lövträd, i 
synnerhet levande aspträd. 

Beslut

Datum
2021-11-05

Ärendebeteckning 
525-69206-2021
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5 För att minimera påverkan på fladdermöss ska en buffertzon 
skapas mellan det planerade naturreservatet Ryssbergen och 
kvartersmark i aktuell detaljplan. Buffertzonen ska markeras som 
[NATUR] i plankartan för aktuellt område.

6 För att minimera ljusföroreningar med särskild hänsyn till 
fladdermöss och andra nattaktiva arter, ska en belysningsplan för 
buffertzonen i beslutspunkt 5, upprättas. 

7 I arbetet med upprättandet av belysningsplanen som avses i 
beslutspunkt 6, ska en ekolog med särskild kompetens för 
fladdermöss delta. 

8 Belysningsplanen som avses i beslutspunkten 6 ska vara 
färdigställd innan arbetet med uppförandet av hus, gårdar och 
allmän plats påbörjas.

9 För att minimera störning på fladdermöss får, inom området 
som nu avses att planläggas, fasadbelysning mot naturmark 
inte sättas upp. Inte heller får träd och vegetation på 
kvartersmark eller naturmark, eller i det planerade 
naturreservatet Ryssbergen, belysas. Belysning med 
begränsad spridning mot mark är dock tillåtet där belysning 
kan anses nödvändig ur säkerhetssynpunkt. 

10 För att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktion för fladdermöss 
får hålträd, träd nr. 8-12 samt 17, inom detaljplanens nordvästra 
del inte skadas eller avverkas.

11 För att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktion för fladdermöss 
när hålträd, utöver de som avses i beslutspunkt 10, avverkas, ska, i 
syfte att skapa nya håligheter för bo- och viloplatser för 
fladdermöss, 10 stycken avverkade träd sågas ur och sättas ut i 
naturmark. För att säkerställa de tillskapade ”holkarnas” funktion 
som bo- och viloplats för fladdermöss, ska fladdermuskunnig 
ekolog delta. Fladdermuskunnig ekolog ska även delta vid 
bedömning av var ovan nämnda ”holkar” ska placeras för att bäst 
fylla sin funktion.

12 För att säkerställa kontinuerlig ekologisk funktion för rödlistade 
fågelarter, ska en holk för holklevande fåglar sättas upp för varje, 
inom planområdet, avverkat hålträd, Holkarna ska vara anpassade 
för olika arter, dvs. stare, mesar osv. 

13 De holkar som avses i beslutspunkt 12 ska sättas upp i det 
planerade naturreservatet Ryssbergen, i buffertzonen inom aktuellt 
planområde, samt i skogsområdet väster om Ryssbergen 
(fastigheten Sicklaön 39:1).

14 Som ersättning för hålträd och busksnår som tas bort i samband 
med genomförandet av aktuell detaljplan, ska nya busksnår 
tillskapas inom buffertzonen som avses i beslutspunkt 5.

15 Inom planområdet får träd och buskar där fåglar häckar inte 
avverkas under häckningstid (1 februari till 15 augusti).
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16 Död ved, både liggande och stående, ska flyttas från planområdets 
kvartersmark och in i ”buffertzonen”, markerad som [NATUR], 
mellan planområdet och det planerade naturreservatet, innan 
genomförandet av detaljplanen påbörjas. Särskilt ved med 
rödlistade arter och brandskadade arter ska prioriteras. 

17 Död ved, både liggande och stående, ska flyttas från planområdets 
kvartersmark och in i skogsområdet väster om Ryssbergen 
(fastigheten Sicklaön 39:1), innan genomförandet av detaljplanen 
påbörjas. Särskilt ved med rödlistade arter och brandskadade arter 
ska prioriteras. 

18 Länsstyrelsen ska meddelas senast 2 månader efter att åtgärder 
enligt beslutspunkt 1, 2, 6, 16 och 17 slutförts. Var god uppge 
beteckningen i övre högra hörnet.

19 Länsstyrelsen ska meddelas senast 3 månader efter att åtgärder 
enligt beslutspunkt 4, 11, 12 och 14 slutförts. Var god uppge 
beteckningen i övre högra hörnet.

Beskrivning av ärendet
Nacka kommun (kommun) har anmält för samråd den planerade 
detaljplanen Ryssbergens, del av fastigheterna Sicklaön 13:3 och 
134:21, Nacka kommun, förenlighet med artskyddsförordningen. 

Av anmälan framgår att kommunen efter Länsstyrelsens 
granskningsyttrande, daterat den 26 mars 2021, tagit fram ett 
uppdaterat kunskapsunderlag bestående av följande:

 Ett dokument, PM Naturvårdsåtgärder, har upprättats och 
syftar till att beskriva hur projektet kommer hantera påverkan 
på områdets naturvärden och skyddade arter.

 Ytterligare utredning kring bohål har genomförts i en så kallad 
bohålsinventering.

 Ytterligare utredning av effekterna av föreslagna 
marknivåändringar har utförts (PM Hydrogeologi, Ramboll).

 Grundvattenpåverkan har utretts.
 Artskyddsutredning för fåglar har uppdaterats med flera arter. 
 Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) och 

planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning av 
föreslagna åtgärder, vilka även säkras i exploateringsavtal.

Vidare har plankartan justerats på så sätt att en två meter bred zon, så 
kallad buffertzon, har lagts in inom delar av kvartersmarken. Inom 
buffertzonen får enligt planbestämmelser byggnad inte uppföras. 
Syftet är att komplementbyggnader inte ska ha en privatiserande 
effekt på buffertzonen.
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Naturvårdsåtgärder
Ekologigruppen har på uppdrag av kommunen utrett vilka åtgärder 
som behöver vidtas för att kontinuerlig ekologisk funktion ska 
upprätthållas, samt vilka åtgärder som bör vidtas som kompensation 
för de naturvärden som försvinner vid genomförandet av detaljplanen 
Ryssbergen.

Enligt MKB:n medför detaljplanen, utan vidtagande av 
skyddsåtgärder, stora negativa konsekvenser på naturmiljön. Av hela 
Ryssbergens naturområde, som utgör ca 30 ha, försvinner ca 17 % till 
följd av den aktuella detaljplanen. Till större delen består området som 
avses att tas i anspråk av gammal tallskog av högsta eller näst högsta 
naturvärdensklass. Planförslaget innebär att i stort sett all mark inom 
detaljplanen påverkas/försvinner till följd av planerad byggnation. 
Flera skyddade arter har observerats i planområdet och olika 
utredningar visar på att detaljplanen inte innebär risk för påverkan på 
dessa arters populationer och dess fortlevnad. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms dock innebära risk för påverkan på livsmiljöer 
för vissa av de skyddade arter som förekommer i området. 

Fladdermöss
Inom området har arterna större brunfladdermus, nordfladdermus, 
dvärgpipistrell, vattenfladdermus samt gråskimlig fladdermus 
observerats. För samtliga arter kan äldre träd med håligheter och/eller 
lös bark fungera som bostad för fladdermöss som rör sig över ett 
större område. I samband med att vissa hålträd försvinner, samtidigt 
som exploatering av området riskerar att minska insektsproduktionen 
och skapa barriärer i form av vägar och hårdytor samt ökad mängd 
ljus, föreligger en risk för påverkan på samtliga arters livsmiljö. För 
att undvika att påverkan på livsmiljö inte uppstår föreslår 
Ekologigruppen bl.a. att en buffertzon skapas mellan tilltänkt 
naturreservat och kvartersmark, att en belysningsplan tas fram och att 
nya boplatser för fladdermöss tillskapas (se bilaga 1, åtgärd B och C). 
Bl.a. ska risken för ljusföroreningar minskas genom att fasadbelysning 
mot naturmark, och belysning av träd och vegetation i kvartersmark 
eller naturreservat, förbjuds.

Mindre hackspett
Enligt Ekologigruppen finns ingen indikation på att arten mindre 
hackspett häckar inom området utan arten nyttjar sannolikt 
Ryssbergen tidvis som födosöksområde. Av det uppskattade 
födosöksområdet om ca 0,8 ha inom planområdet, försvinner ca 0,75 
ha i samband med genomförandet av detaljplanen. Kvarvarande del, 
0,05 ha, bevaras som del i buffertzon mot det tänkta naturreservatet 
Ryssbergen. Genomförandet av detaljplanen bedöms trotts 
ovanstående få en mycket liten risk för påverkan på artens 
födosöksområden. Detta då det bedöms finnas tillräckligt med miljöer 
(blandsumpskog och håltträd) kvar för att bibehålla kontinuerlig 
ekologisk funktion. Utanför aktuellt planområde avses åtgärder vidtas, 
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ex. befintliga sumpskogsmiljöer förstärks (se bilaga 1, åtgärd A1 och 
A2) samt åtgärder vidtas på två platser för att säkerställa kontinuerlig 
ekologisk funktion, se figur 1.

Figur 1. Inom de två inringade områdena ska skyddsåtgärder, för att säkerställa 
kontinuerlig ekologisk funktion för mindre hackspett, utföras.

Naturreservatet Ryssbergen
En större del av området Ryssbergen avses avsättas som naturreservat 
Ryssbergen. Naturreservatet kommer att bildas då detaljplanen vunnit 
laga kraft. Utöver att naturreservatet är en kompensationsåtgärd för att 
säkerställa att detaljplanen Ryssbergen har en så liten påverkan som 
möjligt på gröna värden, bedöms bildandet av reservatet även utgöra 
en skyddsåtgärd som på lång sikt gynnar arterna spillkråka, duvhök, 
mindre hackspett samt fladdermöss. I den till detaljplanen tillhörande 
MKB:n (s. 14, figur 2) framgår ungefärliga gränser för det planerade 
naturreservatet Ryssbergen, se figur 2 i detta beslut.

Naturområdet om ca 4,5 ha väster om Ryssbegen, fastigheten Sicklaön 
39:1, se figur 3, föreslås omfattas av skötselplan med 
naturvårdsinriktad skötsel.
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Figur 2. Ungefärliga gränser för planerat naturreservat för Ryssbergen.

Figur 3. Område som ska skyddas genom naturvårdsavtal.

Hålträd
På uppdrag åt kommunen har WSP i juni 2021 genomfört en 
inventering av hålträd, bohål och håligheter för fåglar och 
fladdermöss, i det område av Ryssbergen som avses planläggas. Totalt 
noterades 21 träd med bohål för fågel inom utredningsområdet. Under 
inventeringen noterades häckande blåmes, nötväcka, rödhake, 
rödstjärt och större hackspett. Dessa aktiva häckningar konstaterades i 
utredningsområdets norra och västra del. Aktiv häckning i bohål kan 
dock vara svårt att konstatera och användning av de övriga 
bohålsträden som noterades, kan inte uteslutas. Av de hålträd som 
dokumenterades är, med undantag för nordvästra och norra delen av 
planområdet, hålträden glest och sporadiskt förekommande. Inga 
håligheter lämpade för vare sig rovfåglar eller fladdermöss 
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observerads under inventeringen. WSP konstaterar dock att en 
fördjupad artinventering för respektive artgrupp krävs för att kunna 
utesluta förekomst i området. Sammantaget bedömer WSP att träden i 
nordvästra delen av utredningsområdet utgör de viktigaste 
bohålsträden. Vidare uppfyller ett flertal av de aktuella hålträden 
kriterierna för att klassas som särskilt skyddsvärda. Enligt WSP kan 
förekomsten av häckande större hackspett även indikera att området 
hyser potentiella häckningsmiljöer för den rödlistade arten mindre 
hackspett, vilken föredrar delvis liknande häckningsmiljöer. WSP 
rekommenderar att utredningsområdets nordvästra del, innehållandes 
träd 8-12 samt 17, om möjligt bör undantas från exploatering. Vidare 
föreslår WSP att anläggningsarbetet även bör anpassas till att utföras 
utanför fåglars häckningssäsong, vilket för småfåglar generellt sett är 
perioden maj till augusti. 

Figur 4. Hål

Generella skyddsåtgärder
Markarbeten och/eller avverkning av träd och buskar genomförs 
utanför häckningstid (1 februari – 15 augusti).

Död ved, både liggande och stående, flyttas in i buffertzonen mellan 
planområdet och naturreservatet, samt till områdena som avses att 
skyddas, se figur 2 och 3.

Hydrogeologi
På uppdrag åt kommunen har Ramboll bedömt att inga naturvärden 
utanför detaljplaneområdet kommer att påverkas negativt med 
avseende på grund- och ytvattentillgång.
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Tillämpliga bestämmelser
Artskyddsförordningen (2007:845) är införlivad i miljöbalken genom 8 kap. 
1 § miljöbalken (1998:808).

Enligt 4 § artskyddsförordningen är det för bl.a. fåglar och fladdermöss 
förbjudet att

1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, 

övervintrings- och flyttningsperioder
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser. 

Förbudet gäller alla djurens levnadsstadier.

Enligt 6 § artskyddsförordningen är det för bl.a. kopparödla förbjudet att
1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

Enligt 8 § artskyddsförordningen är det i fråga om sådana vilt levande 
kärlväxter, mossor, lavar, svampar och alger som anges i bilaga 2 till 
förordningen förbjudet att i den omfattning som framgår av bilagan 

1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 
växterna och

2. ta bort eller skada frön eller andra delar.

Enligt 14 § artskyddsförordningen får Länsstyrelsen i det enskilda fallet ge 
dispens från förbudet i 4 § som avser länet eller del av länet. En dispens får 
ges endast om

1. det inte finns någon annan lämplig lösning,
2. dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam 

bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde, och

3. dispensen behövs för att
a. skydda vilda djur eller bevara deras livsmiljöer,
b. undvika allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, 

fiske, vatten eller annan egendom,
c. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra 

tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse,
d. för forsknings- eller utbildningsändamål,
e. för återinplacering eller återinförsel av arten eller för den 

uppfödning av en djurart som krävs för detta, eller
f. för att under strängt kontrollerade förhållanden selektivt och i 

liten omfattning tillåta insamling och förvaring av vissa 
exemplar i en liten mängd.

Enligt 15 § artskyddsförordningen får Länsstyrelsen i det enskilda 
fallet ge dispens från förbuden i 6 och 8 §§ artskyddsförordningen 
som avser länet eller del av länet, om det inte finns någon annan 
lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en 
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gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga 
utbredningsområde.

Enligt 26 kap. 1 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet meddela de 
förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna 
balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med 
stöd av balken ska efterlevas.

Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för miljöbalken. 
Tillsynsmyndigheten får med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken meddela 
de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelserna i 
miljöbalken ska efterlevas. 

Motivering till beslut
Inledningsvis konstaterar Länsstyrelsen att området som avses att 
exploateras genom genomförandet av detaljplanen Ryssbergen, har 
konstaterade höga naturvärden, samt att det inom och i anslutning till 
området, förekommer flera skyddade arter.

För att förbuden i artskyddsförordningen inte ska utlösas vid 
genomförandet av detaljplanen, krävs att den kontinuerliga ekologiska 
funktionen för varje skyddad art är säkerställd. Genom att, de av 
kommunen föreslagna skydds- och försiktighetsåtgärder, vidtas i 
enlighet med detta beslut, bedömer Länsstyrelsen att 
exploateringsföretaget inte kommer utlösa förbuden i 
artskyddsförordningen. För att säkerställa att skyddade arter inte 
påverkas i strid med artskyddsförordningen, förelägger Länsstyrelsen 
kommunen om försiktighetsmått. 

Kommunen anger att det för att säkerställa den kontinuerliga 
ekologiska funktionen för arterna spillkråka, duvhök, mindre 
hackspett samt arter av fladdermöss, avser att skydda ett område om 
ca 4,5 ha väster om aktuellt planområde, fastigheten Sicklaön 39:1, att 
genom naturvårdsavtal. Vidare framgår av de inkomna handlingarna 
att den kontinuerliga ekologiska funktionen för ovan nämnda arter 
även säkerställs genom inrättandet av naturreservatet Ryssbergen.

Länsstyrelsen konstaterar att prövning om inrättande av naturreservat 
måste ske i den ordning som anges i 7 kapitlet miljöbalken och 
förordning om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Länsstyrelsen vill dock understryka vikten av att området Sicklaön 
39:1, samt det område som avses skyddas genom naturreservatet 
Ryssbergen, bevaras för att den kontinuerliga ekologiska funktionen 
för arterna spillkråka, duvhök, mindre hackspett och arter av 
fladdermöss ska anses vara upprätthålld även vid genomförandet av 
aktuell detaljplan. 
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Länsstyrelsen anser att det är positivt om de föreslagna 
kompensationsåtgärderna vidtas.

Upplysningar
Länsstyrelsens prövning omfattar endast bestämmelserna i 12 kap. 6 § 
miljöbalken om verksamhetens, genomförandet av detaljplanen, 
förenlighet med artskyddsförordningen. Detta samråd omfattar inte 
eventuella tillstånd som krävs från markägare eller annan sakägare. 

Skulle hela eller delar av detaljplanens utbredning omlokaliseras kan 
en förnyad anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken krävas.

Det är önskvärt att artfynd rapporteras till www.artportalen.se.

Beslutet kan överklagas 
Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen vid Nacka 
tingsrätt enligt bilaga 2.

Beslutet har fattats av enhetschef Sara Sundin med miljöhandläggare 
Karolina Wallin som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.  

Bilagor
1. PM Naturvårdsåtgärder Ryssbergen
2. Hur man överklagar

Kopia till
Nacka kommun: info@nacka.se, johan.rapping@nacka.se, 
                            monika.stenberg@nacka.se, elisabet.rosell@nacka.se
Naturvårdsverket: registrator@naturvardsverket.se
Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se
Havs- och vattenmyndigheten: havochvatten@havochvatten.se
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I Ryssbergen i Nacka kommun ska Nacka Mark Exploatering KB uppföra ca 500 

lägenheter samt verksamheter med planerad byggstart 2024 och inflyttning från 2027-

2030. Bakgrunden till utvecklingen av Ryssbergen är Stockholmsförhandlingen där 

Nacka kommun har åtagit sig att bygga ett antal bostäder i och med utbyggnaden av 

tunnelbanan i Nacka. Planprogrammet och strukturplanen för centrala Nacka styr 

utvecklingen av Ryssbergen.  

Ekologigruppen har under år 2020, på uppdrag av Nacka mark och exploatering KB, 

bistått Hållbar Affärsutveckling Skanska Sverige i arbetet med att ta fram ett 

hållbarhetsprogram för Ryssbergen. Syftet med hållbarhetsprogrammet är att främja 

boendekvalitéer och en hållbar utveckling av Ryssbergen genom vision och mål för 

Nacka Mark Exploatering KB:s arbete.  

Planerad exploatering av Ryssbergen innebär en bebyggelseutveckling i miljöer med 

mycket höga naturvärden. Naturområdet Ryssbergen är ett strategiskt läge för ekologisk 

spridning och utgör en värdekärna för biologisk mångfald med ett stort antal rödlistade 

och värdefulla arter. Branden 2018 bidrog till att öka naturvärdena i Ryssbergen som 

helhet och den stora mängden död ved som branden medförde erbjuder attraktiva 

livsmiljöer för vedlevande insekter även i framtiden. Platsens förutsättningar kräver att 

hänsyn tas vid planering, omsorgsfull gestaltning i kanten mellan natur och hus och att 

förstärkningsåtgärder genomförs för de värden som försvinner.  

Detta PM syftar till att beskriva hur projektet kommer hantera påverkan på områdets 

naturvärden och skyddade arter och vilka skydds- och kompensationsåtgärder som 

kommer att genomföras för att bibehålla kontinuerlig ekologisk funktion för skyddade 

arter och för att påverkan på övriga naturvärden ska minimeras. 

Planens påverkan finns beskriven i ett flertal utredningar och sammanfattas i den 

miljökonsekvensbeskrivning som Structor har tagit fram (2020-12-01). Enligt MKBn 

medför planerad utveckling av detaljplaneområdet Ryssbergen – utan vidtagande av 

skyddsåtgärder –stora negativa konsekvenser på naturmiljön. Av hela Ryssbergens 

naturområde, som utgör cirka 30 hektar, försvinner cirka 17 procent till följd av planen. 

Till största delen består det ianspråktagna området av gammal tallskog av högsta eller 

näst högsta naturvärdesklass.  

Planförslaget innebär att i stort sett all mark inom detaljplan påverkas/försvinner till 

följd av planerad byggnation. Av denna mark utgör cirka 1,25 hektar mark med mycket 

höga naturvärden (naturvärdesklass 1), 2,5 hektar mark med höga naturvärden 

(naturvärdesklass 2) och drygt en hektar mark med påtagliga naturvärden 

(naturvärdesklass 3). Det är främst tallskog som påverkas till följd av planen, men även 

stora delar hällmarkstallskog. Även ett mindre brandområde av betydelse för vedlevande 

insekter exploateras, liksom ett mindre område med blandsumpskog. Naturvärden 

kopplade till områden av naturvärdesklass 1 och 2 kan enligt föreliggande 

miljökonsekvensbeskrivning (Structor, 2020) inte ersättas inom rimlig tidsrymd och 

skyddsåtgärder bör därför vidtas för att minska påverkan i den mån det är möjligt. Bland 

annat föreslås ett övergripande helhetsgrepp tas på bevarande, förstärkning och 

utveckling av Nackas naturvärden och gröna infrastruktur.    

I tabell 2 nedan anges skydds- och kompensatoriska åtgärder som projektet genomför 

för att minska påverkan på områdets naturmiljöer.  
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Flera skyddade arter har i föreliggande inventeringar observerats i planområdet. 

Projektet har i olika utredningar bedömts att inte innebära risk för påverkan på dessa 

arters populationer och dess fortlevnad. Föreslagen byggnation bedöms dock innebära 

risk för påverkan på livsmiljöer för vissa av dessa arter. Aktuella arter, potentiella risker 

samt rekommenderade åtgärder för att påverkan ej ska uppstå redovisas i tabell 1 nedan. 

Utvecklade beskrivningar av åtgärder presenteras i tabell 2.  

I detta PM utgår vi ifrån att för av Naturvårdsverket prioriterade arter bedöms 

livsmiljöpåverkan i enlighet med tidigare praxis, vilket i sig är en utökning jämfört med 

Fågeldirektivet. För ”vanliga” arter har vi hittills inte bedömt livsmiljöpåverkan vilket är i 

linje med hur praxis har utvecklats i Sverige. En EU-dom som kom under 2021 (domen i 

de förenade målen C-473/19 och C-474/19 i EU domstolen den 4 mars 2021) har 

skapat osäkerhet kring hur fåglar ska behandlas framöver, dvs. om påverkan alltjämt ska 

bedömas på bevarandestatusnivå i ljuset av Fågeldirektivet eller om någon annan 

bedömning ska företas i ljuset av Livsmiljödirektivet. Livsmiljö för vanliga (ej 

prioriterade) arter bedöms oavsett inte behövas och vi tolkar att EU-domen inte 

påverkar detta.   
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Nedan beskrivs skyddsåtgärder och kompensatoriska åtgärder som bör genomföras 

innanför och utanför det planerade naturreservatet. Åtgärderna listas i prioritetsordning 

tillsammans med ansvarig utförare samt uppskattat pris för genomförande. Åtgärder för 

vissa mer ovanliga fåglar och fladdermöss ska ses som åtgärder för att bevara 

kontinuerlig ekologisk funktion och är inte att betrakta som kompensationsåtgärder för 

den arten. För andra arter och övriga åtgärder har de en mer kompensatorisk funktion. 

Ekologisk kompensation är ett verktyg som används för att säkerställa att ett projekt har 

så lite påverkan som möjligt på gröna värden. Projekt Ryssbergen planerar genomföras 

inom ett område med höga naturvärden vilket kommer innebära ingrepp i värdefull 

natur. Nacka Mark Exploaterings ambition är att platsens unika naturvärden i så stor 

utsträckning som möjligt ska finnas kvar, både för medborgarna i Nacka kommun, men 

även som en del i Stockholmregionens ekologiska system. Därför avser Nacka Mark 

Exploatering att tillsammans med Nacka kommun avsätta en större del av området som 

naturreservat. Genom att bilda ett naturreservat kan markens unika värden skyddas för 

framtiden. Naturreservatet kommer att bildas då detaljplanen ägt laga kraft. 

Reservatsbildning anses vara en skyddsåtgärd som gynnar spillkråka, duvhök, mindre 

hackspett, samt fladdermöss långsiktigt. 
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Åtgärder sumpskog vid Kennelklubben: 

 

▪ Skapa mer död ved i fuktiga partier genom att skapa fler högstubbar av triviallöv 

(björk, al, asp) än vad som finns i området idag. 

▪ Tillför död lövved från andra platser som placeras ömsom liggande, ömsom stående.  

▪ Gör delar av området fuktigare genom att lägga igen diket uppströms huset 

▪ Friställ större ekar och björkar så de kan bli gamla och spärrgreniga 

▪ Röj bort granar ur fuktiga partier 
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▪ Anlägg en spång genom området för god rekreativ tillgänglighet genom det nya fuktiga 

området. 

 

Åtgärder lövskogsbryn vid Kennelklubben: 
 

 
▪ Röj bort granar  

▪ Friställ större ekar och björkar så de kan bli gamla och spärrgreniga 

▪ Tillför död lövved från andra platser som placeras ömsom liggande, ömsom stående.  

▪ Röj i brynmiljö för att gynna sälg och andra bärande arter 

▪ Plantera in ett par skogslindar i brynet. 
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Åtgärder vid Utskogsvägen 

 

 
▪ Skapa mer död ved i fuktiga partier genom nyskapande av högstubbar av triviallöv 

(björk, al, asp) 

▪ Tillför död lövved från andra platser som placeras ömsom liggande, ömsom stående.  

▪ Röj bort granar ur fuktiga partier  

▪ Friställ större ekar och björkar så de kan bli gamla och spärrgreniga 

▪ Röj i brynmiljö för att gynna sälg och andra bärande arter 

▪ Plantera in ett par skogslindar i brynet 
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  Bilaga 
 
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen 

 

 
 

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos mark- och miljödomstolen. 

Hur överklagar jag beslutet? 
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan 
det skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du 
lämna eller skicka din skriftliga överklagan till antingen via e-post 
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post till Länsstyrelsen Stockholm, 
Box 22067, 104 22 Stockholm. 

Tiden för överklagande 
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha 
tagit del av beslutet två veckor efter att Länsstyrelsen skickade beslutet. Om 
det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att 
du överklagar. Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden 
kan förlängas.  
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande 
inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

Ditt överklagande ska innehålla 
• Vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer, 
• hur du vill att beslutet ska ändras, samt 
• varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt. 

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga 
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer 
som är större än 15 MB via e-post. 

Ombud 
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet 
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt 
eget namn, adress och telefonnummer. 

Behöver du veta mer? 
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, 
stockholm@lansstyrelsen.se. eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. 
Ange diarienumret för detta ärende. Numret finns uppe till höger på första 
sidan. 
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§ 79 KFKS 2021/307, 2020/40, 2016/1131 

Exploateringsavtal med Nacka Mark Exploatering KB 
inom stadsbyggnadsprojekt Ryssbergen, Västra Sicklaön 
Fastighet Sicklaön 13:3 och Sicklaön 134:21 

Beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget exploateringsavtal med Nacka 

Mark Exploatering KB (org.nr. 916633-8401) avseende detaljplan för del av 
Ryssbergen, för del av fastigheten Sicklaön 13:3 och del av fastigheten Sicklaön 
134:21  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att ingå föreslaget genomförandeavtal med Nacka 

Mark Exploatering KB (org.nr. 916633-8401) avseende skyddsåtgärder och 
bemyndigar kommunstyrelsen att besluta om eventuella ändringar som inte är av 
principiell karaktär. 

Ärendet 
Stadsbyggnadsprojektet Ryssbergen är en del av Centrala Nacka som ska utvecklas till en 
stadsdel där det urbana och naturen möts, i enlighet med antaget detaljplaneprogram för 
Centrala Nacka. Nya bostäder om cirka 45 000 kvadratmeter BTA (400-600 bostäder) och 
cirka 25 000 BTA verksamhetslokaler möjliggörs i förslag till ny detaljplan samtidigt som 
större delen av Ryssbergen föreslås bli ett nytt naturreservat. 
 
Exploatör tillika markägare är Nacka Mark Exploatering KB, som ägs gemensamt av HSB 
Bostad AB och Skanska AB. Exploatören ansvarar för detaljprojektering och produktion 
av allmänna anläggningar samt utbyggnad av kvartersmark. Produktionen av bostäder, 
verksamhetslokaler och utbyggnaden av allmänna anläggningar pågår under cirka 10 år efter 
att detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen övertar de allmänna anläggningarna efter 
att de har färdigställts och en övertagandesyn har genomförts.  
 
Ett förslag till exploateringsavtal för Ryssbergen har tagits fram mellan Nacka Mark 
Exploatering KB och kommunen för att reglera utvecklingen inom planområdet samt 
ansvar- och kostnadsfördelning mellan kommun och exploatör.  
 
Exploatören erlägger en exploateringsersättning om cirka 21 miljoner kronor samt en 
medfinansiering för tunnelbanan om cirka 43 miljoner kronor. Kommunalt övertagande av 
allmänna anläggningar medför ökade driftkostnader om 0,55 miljoner kronor per år samt 
ökade kapitaltjänstkostnader på cirka 2,3 miljoner kronor (år 1). 
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Exploateringsersättningen och medfinansieringen för tunnelbanan generera tillsammans ett 
positivt netto till kommunen om cirka 64 miljoner kronor. 

Handlingar i ärendet 
Protokollsutdrag från kommunstyrelsen den 14 februari 2022, § 53 
Tjänsteskrivelse från exploateringsenheten, daterad den 9 februari 2022 
Bilaga 1 Exploateringsavtal med Nacka Mark Exploatering KB  
Bilaga 2 Genomförandeavtal för skyddsåtgärder 

Yrkanden 
Hans Peters (C) yrkade, med instämmande av Peter Zethraeus (M), Helena Westerling (S), 
Gunilla Grudevall-Steen (L) och Anders Tiger (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag.  
 
Rolf Wasteson (V) yrkade, med instämmande av Christina Ståldal (NL), Sidney Holm (MP), 
Tomas Ottosson (V), Esa Örmä (SD) och Mikael Carlsson (NL), att förslaget skulle avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde kommunstyrelsens förslag mot avslag och fann att 
kommunfullmäktige hade beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
 
Votering begärdes och verkställdes. Följande voteringsproposition godkändes: ”Den som 
bifaller kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej. Vinner nej har 
kommunfullmäktige beslutat att avslå kommunstyrelsens förslag.”  
 
Vid voteringen avgavs 42 ja-röster och 18 nej-röster. 1 ledamot avstod från att rösta. 
Ordföranden konstaterade att kommunfullmäktige därmed hade bifallit kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Vid voteringen avgavs röster enligt bilaga. 
• Voteringslista 1  

Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistan och angav följande.  
”Eftersom Nackalistan yrkar avslag till detaljplanen Ryssbergen, yrkar vi även att 
exploateringsavtalet avslås och reserverar oss emot detta. Se även vår 
reservationsanteckning för ärende #9, detaljplan Ryssbergen.” 
 
Esa Örmä reserverade sig mot beslutet för Sverigedemokraterna och angav 
följande.  
”Tyvärr ser en lång kamp för ett grönt Nacka, grönt även på den tätbefolkade västra 
Sicklaön, nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall vad det gäller Ryssbergen. Många goda 
argument har under åren lyfts fram för ett avbrytande av jätteprojektet, och ett skapande av 
naturreservat i hela området i stället. Nackas styrande majoritet har inte låtit sig påverkas 
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nämnvärt. Det gröna som blir kvar kan inte uppfylla det som Ryssbergen länge har varit, 
för Nackaborna och andra: att vara en grön lunga och en oas av natur nära Stockholms 
stadskärna. 
Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan 
fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som 
kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även 
tätbebyggd på många platser. En grön kommun kan fungera, och ändå expandera med nya 
välbehövliga bostäder och lokaler – det som behövs är lite måttfullhet och eftertanke i 
fastighetspolitiken. 
Sverigedemokraterna kommer för överskådlig framtid att vara en viktig del av kampen för 
ett Nacka som är såväl modernt som expansivt på rätt sätt – och som samtidigt fortsätter 
att vara ett grönt hem för Nackaborna.” 
 
Lisskulla Zayane reserverade sig mot beslutet för Miljöpartiet och angav följande. 
”Miljöpartiet vill inte se någon ny bebyggelse i Ryssbergen över huvud taget och vi är starkt 
kritiska till detaljplanen för området, som dock inte har vunnit laga kraft ännu.  
En exploatering här medför förlust av ovärderliga naturvärden, biologisk mångfald som 
aldrig kan återskapas, och innebär en förlust av flera viktiga ekosystemtjänster. 
Området har ett stort värde som rekreations- och friluftsområde både för dagens 
närboende och alla nya nackabor som kommer flytta in i centrala Nacka under de 
kommande åren. Området används redan idag flitigt av över 3000 barn och ungdomar från 
skolorna i närområdet, både för teoretisk undervisning, praktiska tillämpningar och mer 
fysiska aktiviteter. 
Nacka är idag en rik kommun, och stor del av rikedomen ligger i alla de fantastiska 
naturområden som finns i kommunen. Här har den stadsnära urskogslika naturen i 
Ryssbergen en särskild plats i alla naturvänners hjärta. Utan den delen av Ryssbergen den 
politiska majoriteten nu vill skövla, blir Nacka en fattigare kommun.” 
 
Rolf Wasteson reserverade sig mot beslutet för Vänsterpartiet och angav följande.  
”Exploateringsavtalet är direkt kopplat till detaljplanen för Ryssbergen. I och med att vi 
inte vill exploatera Ryssbergen så ska exploateringsavtalet inte ingås. Ryssbergen är ett 
omistligt naturområde nära inpå bebyggelsen i västra Nacka. Området har stort 
rekreationsvärde främst för de kringboende men särskilt ett stort värde för naturvården. 
Det är unikt att ha en gammelskog så nära inpå storstaden och tät bostadsbebyggelse. 
Miljökonsekvensbeskrivningen till detaljplanen visar klart de stora negativa konsekvenserna 
av den tilltänkta utbyggnaden. Detta är också något som Nackas miljöorganisationer 
framfört. Vänsterpartiet har varit emot att exploatera Ryssbergen ända sedan frågan kom 
upp för beslut första gången. Vi menar att det är oanständigt mot kommande generationer 
att ens komma på tanken att sabotera detta urskogsområde.” 
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Protokollsanteckningar 
Peter Zethraeus lät anteckna följande till protokollet för Moderaterna. 
”Ryssbergen är ett fantastiskt område, orörd gammelskog med naturvärden i klass med 
Tyresta Nationalpark. Den politiska ambitionen har sedan länge varit att rädda området för 
framtiden. När det som här gäller privatägd mark, är en sådan ambition inte helt 
okomplicerad. 
För oss handlar inte frågan om att Ryssbergen ska räddas för framtiden, utan om hur 
marken ska räddas. 
Vi är helt transparenta med att vi släpper fram en detaljplan som bebygger 17% av området 
i bullerstört läge, och att vi därigenom skapar möjligheten att här och nu rädda 83% av 
området som Naturreservat och naturmark för framtiden. Den möjligheten bör vi ta. 
Politik handlar om att finna kompromisser och att landa i bra avvägda lösningar. 
Det är enkelt att som huvudparten av oppositionen stå på barrikaden och ropa att hela 
Ryssbergen ska vara naturreservat. Men ingen av dem har förklarat hur det ska gå till. 
Att instifta naturreservat i strid med markägarens vilja är en komplicerad och oviss process. 
Att hänvisa till planmonopolet är inte att lösa ut frågan, det är att skjuta den på framtiden 
och förlita sig på framtida majoriteter. 
Vi Moderater står upp för Nackas gröna värden. Bara i år instiftar vi naturreservat, 
inklusive Ryssbergen, om 260 hektar, en yta stor som halva Södermalm. 
Nackaborna är också de kommuninnevånare i Sverige som har närmast till skyddad natur, i 
snitt 600 meter. Vår vision är att halva Nacka ska vara grönt.” 
 
Hans Peters lät anteckna följande till protokollet för Centerpartiet. 
”Det är glädjande att vi nu närmar som slutet på den långa process som nu leder fram till 
att Ryssbergen blir naturreservat. Det ser vi som en stor framgång och vi anser också att 
kompromissen mellan bevarande och ny bebyggelse är acceptabel. Det är förvisso 
beklagligt att den nya markägaren som nyligen köpt den bit mark som ligger mot 
Svindersviken motsätter sig bildandet av reservatet på sin mark, men kommunen kommer 
ändå att gå vidare med reservatsbildningen. Antingen förvärvar kommunen den marken 
eller så kommer kommunen åberopa intrångsersättning vilket markägaren inte kan motsätta 
sig” 
 
Gunilla Grudevall-Steen lät anteckna följande till protokollet för Liberalerna. 
”Liberalerna ställer sig bakom bildandet av Ryssbergens naturreservat och den nya 
bebyggelsen i Ryssbergen. Liberalerna har varit drivande i bildandet av naturreservatet och 
har varit tydliga med att det ska ske samtidigt som planerna för bostäder antas. Ingen 
byggnation utan naturreservat.” 
 
Anders Tiger lät anteckna följande till protokollet för Kristdemokraterna. 
”Vi gläds inte över att natur byggs bort på några procent av Ryssbergens yta. Det vi gläds 
över, vad gäller det här projektet, är följande: 
•  att projektet bidrar till Nackas stora miljösatsning – tunnelbanan. Kanske den största 

miljösatsningen i Nacka någonsin 



 
33 (87) 

 21 februari 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunfullmäktige 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

•  att 80 procent av området Ryssbergen får ett mycket starkt skydd, att det under 
överskådlig tid förblir naturområde och väldigt svårt att i ett senare skede exploatera 

•  att vi får till bostäder till människor som lider av bostadsbristen i Stockholmsområdet 
• att naturinventering och planering av projektet gjorts så omfattande och noggrant, att 

de 80 procent som skyddas får ett genomtänkt och gott skydd 
•  att vi får fler arbetstillfällen i Nacka genom en byggnad som samtidigt ger naturområdet 

bakom, och de nya bostäderna, ett bra bullerskydd. 
Vi menar att det är stora och bestående värden som skapas genom detta beslut.” 
 
Helena Westerling lät anteckna följande till protokollet för Socialdemokraterna. 
”Att en del av Ryssbergen byggs med ny verksamhetsyta och nya bostäder är en 
kompromiss för att få loss annan mark för bl.a. utbyggnaden av tunnelbanan, samt att 
kunna få igenom att andra delar av Ryssbergen ska kunna bli naturreservat. Vi har vägt för 
och emot och vi har landat i att denna kompromiss är den bästa vi kommer kunna nå. Med 
det sagt har processen inte varit enkel. Vi socialdemokrater är nöjda med att avtal, 
detaljplan och genomförandebeslut för såväl nya bostäder, verksamhetslokaler och nytt 
naturreservat nu finns på plats. Nacka ska vara en kommun som tänker på oss som är 
invånare här och nu, såväl som nästa generation. För att bygga en kommun där fler får 
chansen att leva och bo i Nacka så är detaljplanen med tillhörande exploateringsavtal i 
Ryssbergen ett smart drag.  
Men, det finns enligt oss socialdemokrater en väsentlig brist i förslaget till detaljplan, och 
det är en fråga som vi tyvärr ofta behöver ta upp, bristen på barnens förutsättningar till en 
tillräcklig yta för utevistelse och lek. Vi är starkt kritiska till att det inte tas hänsyn till 
barnens behov.  
Förhoppningsvis kan detta bli ett medskick och uppmaning till kommande exploatörer och 
byggherrar att trots detaljplanens begränsningar hitta bästa tänkbara lösning för barnen.” 
 
- - - - - 
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GENOMFÖRANDEAVTAL AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER M.M. 

Detta avtal (”Avtalet”) har denna dag ingåtts mellan:  

(1) Nacka Kommun, org. nr 212000-0167, (”Kommunen”); och 

(2) Nackamark Exploatering KB, org. nr 916633-8401, (”Exploatören”). 

Kommunen och Exploatören benämns nedan även som ”Part” eller gemensamt som 

”Parterna”.  

1 BAKGRUND 

1.1 Exploatören är ägare till fastigheten Sicklaön 13:3 i Nacka kommun och avser att 

genomföra en exploatering av fastigheten. För den planerade exploateringen avser 

Exploatören och Kommunen att ingå ett exploateringsavtal (”Exploateringsavtalet”). 

Detaljplan som reglerar exploateringen mm har ännu inte vunnit laga kraft (Detaljplan 

Ryssbergen ärendenummer KFKS 2016/97-214 (”Detaljplanen”)).  

1.2 Enligt § 4.5 i Exploateringsavtalet har Parterna i olika delar inventerat och utrett 

åtgärder i syfte att säkerställa att relevanta bestämmelser om artsskydd och kontinuerlig 

ekologisk funktion iakttas. Länsstyrelsen har i beslut daterat 2021-11-05 i ärende 525-

69206-2021(”Beslutet”) bedömt att skydds- och kompensationsåtgärderna som beskrivs 

i Beslutet är tillräckliga med hänsyn till den inventering och utredning som har 

genomförts och att exploateringen inte kommer utlösa förbuden i 

artskyddsförordningen.  

1.3 Enligt Exploateringsavtalet ska Parterna genomföra de skydds- och 

kompensationsåtgärder som Länsstyrelsen satt upp som villkor i Beslutet. Åtgärderna 

ska genomföras vid den tidpunkt som, enligt den part som är ansvarig för åtgärden, är 

lämpligast med hänsyn till typen av åtgärd samt hur den ska genomföras och de villkor 

som Länsstyrelsen anger som tidsram i Beslutet. Vissa av åtgärderna kan komma att 

behöva genomföras innan Exploateringsavtalet och Detaljplanen vinner laga kraft och 

blir bindande för att Exploatören ska ha möjlighet att påbörja exploateringen, bl.a. 

punkterna 1 och 2 i Beslutet. 

1.4 Syftet med detta Avtal är att möjliggöra ett genomförande av punkterna 1 och 2  i 

Beslutet (”Åtgärderna”) av Exploatören innan Exploateringsavtalet och Detaljplanen 

vinner laga kraft och mot bakgrund av ovanstående har Parterna enats om följande. 

2 ÅTGÄRDERNA M.M.  

2.1 Kommunen medger härmed access till och rätt för Exploatören (eller av Exploatören 

anlitade personer) att på egen bekostnad genomföra Åtgärderna inom de områden som 

närmare anges i Beslutet under rubriken "Detaljerad beskrivning av åtgärd A.2".  

2.2 Kommunen ska ansvara för att nödvändiga överenskommelser träffas mellan 

Kommunen och tredje man avseende eventuella rättigheter och belastningar som kan 

förhindra Exploatörens tillgång till marken och att detta sker inom den tid som är 

nödvändig för genomförande av Åtgärderna. 
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2.3 Det är inte närmare bestämt när Åtgärderna kommer att genomföras men avsikten är att 

de genomförs under tidsperioden mellan 16 augusti 2022 till och med 12 månader efter 

att Detaljplanen vunnit laga kraft. För tydlighets skull noteras att Åtgärderna ska 

genomföras innan Detaljplanen vinner laga kraft, om Exploatören så begär.  

2.4 Efter att nödvändiga tillstånd, dispenser och lov har erhållits enligt punkt 3.2 åtar sig 

Exploatören att meddela Kommunen senast 2 månader innan Åtgärderna avses att 

vidtas. Meddelandet till Kommunen ska innehålla en arbetstidsplan och 

arbetsbeskrivning av Åtgärderna, såvida Parterna inte gemensamt överenskommer om 

annat. Kommunen ska när sådant meddelande erhållits och Kommunen godkänt 

redovisad arbetstidplan och arbetsbeskrivning, vilket inte får oskäligen innehållas eller 

fördröjas, tillse att Exploatören får den access som krävs för utförande av Åtgärderna. 

Om möjligheten till access påverkas av omständighet, såsom häckningsperiod eller 

semestertider, som medför att access inte kan ges inom 2 månader ska Kommunen 

meddela Exploatören och access ska ges inom skälig tid. 

 

Under häckningsperioden 1 februari – 15 augusti kan inte Åtgärderna utföras. 

2.5 Exploatören förbinder sig vidare att tillse att Åtgärderna utförs på sådant sätt att minsta 

möjliga skada, intrång eller olägenhet förorsakas Kommunen samt att, efter 

genomförandet, berörd mark vid behov enligt Kommunens bedömning återställs på 

Exploatörens bekostnad. Om återställande inte är möjligt ska Exploatören och 

Kommunen i god anda enas om skäliga återställandeåtgärder (som utgör Exploatörens 

ansvar att genomföra). För tydlighets skull ska inte Åtgärderna återställas. 

Om Exploatören inte genomför de återställandeåtgärder som åligger Exploatören har 

Kommunen rätt att genomföra dessa åtgärder på Exploatörens bekostnad.   

2.6 Kommunen behöver informera Exploatören om Kommunen avser att genomföra egna 

åtgärder på de områden som Exploatören ska ha tillgång till, exempelvis någon annan 

åtgärd som kan medföra förändringar avseende Åtgärder som avses att vidtas. 

 

Om sådan åtgärd som Kommunen vill genomföra, på de områden som Exploatören ska 

ha tillgång till, medför att Exploatören inte kan genomföra Åtgärderna och uppnå 

avsedd funktionen av dessa måste Kommunen först erbjuda Exploatören annan plats där 

Exploatören kan uppnå samma effekt- vilka först behöver samrådas med Länsstyrelsen 

av Kommunen med stöd av Exploatören. Innan Kommunen genomför sådan åtgärd 

måste Länsstyrelsen ha godkänt annan plats för Åtgärderna. 

2.7 Parterna är överens om att punkt 18 i Beslutet, att meddela Länsstyrelsen om slutförda 

åtgärder, skall göras av Kommunen senast 5 arbetsdagar efter att Exploatören har 

delgivit Kommunen underlag för meddelandet och Kommunen gemensamt med 

Exploatören kontrollerat att Åtgärderna genomförts. 

 

3 ÖVRIGT 

3.1 Någon ersättning ska inte utgå enligt detta Avtal.  
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3.2 Exploatören är ansvarig för att tillse att denne har (och/eller upprätthåller) och bekostar 

samtliga lov, dispenser och tillstånd som är nödvändiga för Åtgärderna enligt detta 

Avtal. 

 

Kommunens markförvaltning och vid behov Kommunens ekolog ska vara behjälplig 

och involverad i arbetet inför och vid sådana lov, dispens och tillståndsprocesser samt 

skriva under i egenskap av markägare vid de lov som kräver det. 

3.3 Om förutsättningarna enligt Beslutet förändras behöver villkor enligt detta Avtal 

uppdateras för att täcka dessa, alternativt förhandla nytt motsvarande avtal. 

3.4 Exploatören har rätt att överlåta detta Avtal till annan juridisk person inom den koncern 

som Exploatören ingår i, vilken utgör en koncern som ytterst ägs av Skanska Sverige 

AB respektive HSB Bostad AB, utan Kommunens skriftliga medgivande. Exploatören 

ska i sådant fall skriftligen informera Kommunen om att överlåtelse har skett.   

3.5 Detta Avtal träder i kraft den dag Avtalet undertecknats av Parterna och gäller fram tills 

Åtgärderna har genomförts dock senast 12 månader efter att Detaljplanen har vunnit 

laga kraft, för det fall Åtgärderna inte genomförts till dess.  

______________  

Avtalet kan undertecknas genom såväl fysiskt undertecknande med penna som elektronisk signatur 

via digital signatur i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 

(eIDAS) via DocuSigns kvalificerade elektroniska signatur. Vardera sådan signerad version skall 

anses vederbörligen undertecknad.  

 

Stockholm den 11 februari 2022  Ort: 

  Datum: 

NACKAMARK EXPLOATERING KB  NACKA KOMMUN  

   

Weine Svensson    

   

   

   

   

Lars Åkerling    
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Sammanfattande slutsatser 
 

Vattenbalansberäkningarna med avseende på våtmarken visar att denna inte 

kommer påverkas negativt av planerad verksamhet. Vidare anser Ramboll att 

verksamheten faller under undantagstillståndet med avseende på 

vattenverksamhet, det vill säga ”det är uppenbart att varken allmänna eller 

enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på 

vattenförhållandena”. Således visar denna utredning på att inga naturvärden 

utanför detaljplaneområdet kommer påverkas negativt med avseende på grund- 

och ytvattentillgång. 



 

1 av 13 

 

 

 

PM Hydrogeologi 

Unr 1320049287-001 
 

PM Hydrogeologi 

(PM/Rapport) 

1. Inledning 

Föreliggande PM är framtaget som underlag till bemötande på länsstyrelsens 

yttrande: 

•  ”Länsstyrelsen anser att planområdets nuvarande karaktär är av stor vikt 

för hela Ryssbergens vattenhushållning som vid ett genomförande av 

planen riskerar att bli allvarligt störd. Effekterna befaras därför kunna 

äventyra naturvärden i det blivande naturreservatet”. 

 

• ”I planbeskrivningen anges att frågan om grundvattensänkning ska 

utredas vidare samt att vattendom kan komma att krävas. Kommunen 

behöver vara uppmärksam på att genomförandet av detaljplanen kan 

äventyras om höga naturvärden påverkas negativt av en 

grundvattensänkning.” 

 

Ryssbergen består idag av naturmark. Området norr och väster om 

detaljplaneområdet avses bilda naturreservat. Inom det kommande 

naturreservatet återfinns bland annat en våtmark i nära anslutning till 

detaljplanområdet som till viss del även går in i detaljplaneområdet. En hydro-

hydrogeologisk utredning har genomförts med syfte att utreda hydro-

hydrogeologisk påverkan från planerad verksamhet inom detaljplanen på 

närliggande våtmark. Utöver detta ämnar denna PM svara på om tillstånd för 

vattenverksamhet är aktuell för planerat arbete.  

 

Arbetet har innefattat: 

• Inhämtande av hydro-, hydrogeologiska och geologiska data 

• Flödes- och vattenbalansberäkningar  

• Analys av resultat 

 

Följande underlag har legat till grund för utredningen: 

• Baskarta med nivåkurvor 

• Underlagsdata från SGU (jorddjupskarta, jordartskarta) 

• Ryssbergen PM Berg med bilagor (2016-05-13) 

• Dagvattenutredning Ryssbergen rev 4 daterad 2018-05-29 (Ramboll) 

• Uppdatering av dagvattenutredning Ryssbergen_20201218 daterad 2020-

12-18 

• Ryssbergen markundersökningar Tekniskt PM Geoteknik, 

granskningshandling, daterad 2020-06-26 (Ramboll) 
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1.1 Avgränsningar 
Fokus i vattenbalansutredningen har legat på de delar av våtmarken som ligger 

utanför detaljplaneområdet. Vidare har vattenbalansutredningen tittat på 

skillnader i vattenbalansen innan och efter den planerade exploateringen, dvs 

utredningen tar inte hänsyn till hur vattenbalansen påverkas under själva 

byggtiden. 

2. Områdesbeskrivning 

Området består nästan uteslutande av ytligt berg och vegetationen består i 

huvudsak av tall. I området för våtmarken skiftar vegetationen snabbt och lövträd 

blir mer framträdande. Lågpunkter i området är delvis kopplade genom en sedan 

tidigare utförd dikning. Utförd avrinningsanalys (Uppdaterad dagvattenutredning, 

2020-12-18) visar att vatten avrinner från våtmarken vidare mot Svindersviken i 

norr. 

  

Nedan beskrivs hydrologi, lågpunkter och avrinningsområden samt geotekniska 

och hydrogeologiska förhållanden. För mer ingående geotekniska förutsättningar 

hänvisas till Tekniskt PM Geoteknik (Ramboll, 2020). 

2.1 Hydrologi i kring Ryssbergen med fokus på våtmarken 
Våtmarkens avrinningsområde utgörs som ovan nämnt i huvudsak av ytligt berg, 

men några infall av djuphålor fyllda med lera, gyttja och något grövre material i 

botten. Vid utförd avrinninganalys, se Uppdaterad dagvattenutredning, 2020-12-

18, observeras att vegetationen i huvudsak följer ytvattnets rinnstråk, varför det 

kan antas att vegetationen i området i huvudsak är ytvattenberoende. 

Nederbördsmängden i aktuellt område är, enligt normalvärden från åren 1961 – 

1990, 539 mm/år (Stockholms stad Miljöbarometern, 2021).  

2.2 Topografi, lågpunkter och avrinningsområde 
Topografin i området varierar mellan +64 i högpartierna ner till +35 i lågpartierna, 

med en generell sluttning mot Svindersviken. Våtmarkens utbredning är något 

diffus men kan antas ha en utbredning upp till en nivå om +43. Utifrån 

ytavrinningsanalys har avrinningsstråk samt hög- och lågpunkter identifierats. 

Analysen har legat till grund för framtagande av våtmarkens befintliga 

avrinningsområde, se Figur 1. Våtmarkens avrinningsområde utgör idag en yta om 

ca 3,9 ha. 

 

Utöver våtmarken lokaliserades tre lågpunktsområden strax sydost om 

våtmarken. Lågpunktsområde 2 och 3 skulle vara avskilt från våtmarken om det 

inte vore för en smal utsprängd passage genom ett bergparti, vilket leder ytvatten 

från ett dike vidare norrut mot våtmarken. Lågpunktsområde 1 är helt avskilt från 

våtmarken (se Figur 2).  
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Figur 1  Ytavrinningsanalys med markerade lågpunktsområden 1–3 samt den studerade 
våtmarkens naturliga avrinningsområde men med pilar som visar flödesriktning, Ryssbergen.  

 

 

Figur 2 T.v. Dike som korsar lågpunktsområde 3. T.h. Diket genom lågpunktsområde 3 
fortsätter genom berg vilket skapar en kanal mot våtmarken och vidare mot Svindersviken. 
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2.3 Beskrivning av områdets geotekniska och hydrogeologiska 

förutsättningar 
Området är kuperat, med höjdskillnader på upp mot 20 meter. Bebyggelse 

planeras både på befintliga höjdpartier och i lågpunktsområden. Vid 

exploateringen kommer marknivåerna delvis att jämnas ut, dvs. lågpartierna fyllas 

ut och berghöjderna sprängas ned.  

 

Geologin består på höjdpartierna av berg i dagen och i lågpartierna av gyttja och 

lera, se Figur 3. Enligt geoteknisk utredning (Ramböll, 2017) är jordmäktigheterna 

som mest 6 meter i lågparti 1. I lågparti 2 är den ca 2–3 meter och i lågparti 3 är 

högst uppmätta jorddjup ca 10 meter. 

 

Vid den studerade våtmarken är jorddjupet uppskattat till ca 3 meter, vilket enligt 

SGUs jorddjupsmodell är sammanlänkad till ett område med något mäktigare 

jorddjup, 5 – 10 meter i våtmarkens sydöstra delar (SGU, 2021). Endast lite 

dokumentation finns om jordens sammansättning i läge för våtmarken, SGUs 

jordartskarta visar dock att våtmarken ligger på lera. En våtmark belägen på lera, 

vilket är en lågkonduktiv jordart, tyder på att våtmarken är ytvattenberoende och 

att den hydrauliska kontakten med eventuellt underliggande grundvattenmagasin 

är mycket liten eller obefintlig. Dock kan vegetationen vid våtmarken vara såväl 

yt- som grundvattenberoende, varför grundvattnet kan spela en betydande roll för 

våtmarkens växtlighet. 

 

Grundvattennivåobservationer vid tidigare mättillfälle har i lågpunkt 2 och 3 legat 

på ca 0,5 m under befintlig marknivå. I lågpunkt 1 verkar grundvattennivån ha 

sänkts från ca 1 m under marknivå fram till mitten av 2013 till ca 3 m under 

marknivån vid de mätningar som gjordes i samband med den geotekniska 

undersökningen 2017. Till följd av korta mätserier kan grundvattentrycknivån i 

detta område antas ligga mellan 1 – 3 m under markytan. Grundvatten ansamlas i 

de lokala lågpunkterna och rinner sedan vidare över lågpunkternas trösklar för att 

sedan följa områdets topografi. I området för våtmarken finns inga tillgängliga 

data på grundvattennivåer. 



 

5 av 13 

 

 

 

PM Hydrogeologi 

Unr 1320049287-001 
 

 

 

Figur 3. Utdrag ur SGU:s jordartskarta, med ungefärligt detaljplaneområde markerat i blått 

(SGU, 2020).  

3. Framtida förhållanden inom detaljplaneområdet efter 
exploatering utifrån planerade marknivåer 

Detaljplaneområdet har i enlighet med tidigare utförd dagvattenutredning delats 

upp i delavrinningsområden som visas i Figur 4 nedan (notera att samma 

namnangivelser som i dagvattenutredningen använts). Delavrinningsområde A2 

leds till utlopp A, A1 och B2-B3 till utlopp B (aktuellt för våtmarken) och C1 till 

utlopp C. I enlighet med dagvattenutredningen hanterar ett lokalt dagvattennät 

vatten från delavrinningsområde A1 och B2-B3 för att ledas norrut till 

buffertzonen och sedan vidare till befintlig våtmark.  
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Figur 4 Detaljplaneområdet uppdelat i delavrinningsområden. 

 
Planerad exploatering innebär att våtmarkens avrinningsområde ökar till storlek 
med ca 1,2 ha, se Figur 5.  
 

A1 

A2 

B2 

C1 

Utlopp A 

Utlopp B 

Kv 1 

Kv 2 

Kv 3 

Utlopp C 

B3 
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Figur 5. Våtmarkens avrinningsområde före och efter planerad exploatering. 

 
I samband med exploateringen kommer även delar områdets evapotranspiration 
att påverkas då markanvändningen kommer skifta från naturmark till exploaterad 
mark med större andel hårdgjorda ytor i form av bland annat vägar och 
parkeringsytor.  

4. Vattenbalansberäkning 

Den hydrologiska cykeln beskriver vattnets kretslopp i naturen. En del av den 

cykeln beskrivs med hjälp av vattenbalansen som beskrivs i Figur 6.  
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Figur 6. Principskiss för vattenbalans över området. 

 

Vattenbalansberäkning kan göras med vattenbalansekvationen, Formel 1. Enheten 

som används är mm alternativt m3 när avrinningsområdets yta förändras. 

 

Formel 1. Vattenbalansekvationen 

P = ET + Q + ΔS  

 

där, 

P = Nederbörd 

ET = Evapotranspiration 

Q = Avrinning (RS + RG, från figur 6) 

ΔS = Förändring av magasinet  

 

Vatten tillförs avrinningsområdet via nederbörd i våtmarkens avrinningsområde. 

Nederbördsintensiteten antas vara densamma före som efter planerad 

exploatering, dock kommer våtmarkens avrinningsområde att öka med ca 1,2 ha 

(30 procent) vilket resulterar i ett större område inom vilket nederbörd kan 

ansamlas för att avrinna mot våtmarken. Grundvattenströmningen antas följa 

topografin och tillförs således våtmarkens undre delar innan denna avrinner vidare 

mot Svindersviken. Av denna anledning kommer grundvattenbildningen inom 

våtmarkens avrinningsområde tillföras till våtmarken som ett positivt flöde.  

 

Vattnet lagras till viss del i marken och till viss del i den nuvarande våtmarken. 

Detta kallas magasinering. Över tid kan magasineringsförändringen antas vara 

försumbar då torrare perioder avlöses av regnigare perioder. Det ska dock 

poängteras att annorlunda förhållanden kan råda under själva byggtiden, då kan 



 

9 av 13 

 

 

 

PM Hydrogeologi 

Unr 1320049287-001 
 

magasineringen påverkas. Trots att magasineringen i marken kan komma att 

påverkas, viken i sin tur kan påverka tillrinningen till våtmarken under byggtiden, 

kan uttorkning av våtmarken under byggskede hindras genom att till exempel 

leda renat länshållningsvatten mot våtmarken. Detta länshållningsvatten behöver 

dock uppfylla eventuella krav för våtmarken innan en sådan lösning tas i bruk. 

 

Vattnet lämnar våtmarkens avrinningsområde genom diken och genom 

avdunstning evapotranspiration (och i vanliga fall grundvattenströmning). 

Ytterligare dikning från våtmarken kommer inte utföras, varför denna parameter 

kan antas vara konstant före som efter planerad exploatering. Evapotranspiration 

är ett samlingsnamn för direkt avdunstning från mark, växt- och vattenytor, 

transpiration från växter samt interceptionsavdunstning som innebär avdunstning 

av regn som fastnat på löv och grenar utan att nå marken. Den planerade 

exploateringen tillför inga ytterligare möjligheter för vatten att lämna våtmarken, 

dock resulterar mer bebyggda ytor efter exploateringen att evapotranspirationen i 

det nya avrinningsområdet minskar med 50 – 60 procent. När 

evapotranspiratioenen minskar resulterar detta till att avrinningen till våtmarken 

ökar. 

4.1 Resultat från vattenbalansberäkning 
Vattenbalansberäkningarna, se Bilaga 1, visar att avrinningen mot våtmarken 

kommer öka efter planerad exploatering. Till grund för denna ökning ligger ett 

utökat avrinningsområde tillsammans med mer hårdgjorda ytor vilket har en 

betydligt lägre evapotranspiration. Studien visar att avrinningsområdet ökar med 

ca 30 procent samtidigt som evapotranspiration minskar med 50 till 60 procent, 

dessa förändringar resulterar i att avrinningen mot våtmarken skulle öka till 

ungefär det dubbla om planerad exploateringen utförs.  

 

4.2 Diskussion vattenbalansberäkning 
Som beräkningarna visar kommer avrinningen mot våtmarken öka vid planerad 

exploatering. Det ska dock nämnas att beräkningarna bygger på förenklingar och 

viss osäkerhet kan förekomma i indata. Vid beräkning av evapotranspirationen 

beräknades först den potentiella evapotranspiration som ett medelvärde över 5 år 

baserat på meteorologiska parametrar. Sett över en 5 års period varierade den 

potentiella evapotranspirationen inom ett spann om ca 110 mm/år. Denna 

variation bör dock inte påverka utgången i beräkningarna då parametern får antas 

vara densamma före som efter exploateringen för att kunna jämföra 

beräkningarna. Vid framtagandet av faktiska evapotranspirationen tilldelas 

avrinningsområdet olika markbeskaffenheter (skog, våtmark, bebyggt mm). För 

varje markbeskaffenhet finns en framtagen evapotranspirationskoefficient vilken 

anger hur stor det av den potentiella evapotranspirationen som evapotranspireras. 

Dessa värden är empiriskt framtagna, baserat på bland annat årstid och 

markanvändning där lokala skillnader kan förekomma. Trots denna osäkerhet 

visar beräkningarna på betryggande marginaler där tillförseln av vatten till 

våtmarken kommer vara större efter planerad exploatering. 
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I samband med planerad exploatering kommer avrinningen mot våtmarken att 

öka, mycket till följd av mer hårdgjorda ytor. Detta skulle kunna innebära att 

våtmarken vid nederbördshändelser snabbt tillförs fukt/vatten, men också att 

tillförseln av vatten till våtmarken under perioder utan nederbörd minskar. I PM 

Uppdatering av dagvattenutredning Ryssbergen presenteras lösningar för rening 

och fördröjning av dagvatten, vilket medför att området efter exploatering fortsatt 

kontinuerligt kan tillföra fukt till våtmarken, likt de förhållanden som råder idag. 

Detta innebär att våtmarken inte kommer riskera att torka ut mer under 

nederbördsfattiga perioder efter planerad exploatering än före planerad 

exploatering. 

5. Tillstånd för vattenverksamhet 

För att bedriva en vattenverksamhet av större omfattning behövs i allmänhet 

tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. I undantagsfall behöver anmälan eller 

ansökan om tillstånd för vattenverksamheter inte ansökas, detta gäller då det är 

uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 

vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. 

5.1 Planerad verksamhet 
Inom planerad verksamhet finns ett större lågpunktsområde sammanlänkat med 

ett mindre, se lågpunktsområde 2 och 3 i Figur 1. Dessa lågpunkter kan ses som 

avgränsade skålar vilka vid höga flöden kan bredda över lågpunkternas trösklar. 

Då dessa lågpunkter i stort är avgränsade från mark utanför detaljplaneområdet 

medför urschaktning och eventuell avsänkning av grundvattennivån i dessa 

områden ingen negativ påverkan på omkringliggande mark utanför 

detaljplaneområdet.  

 

Vid lågpunkt 1, i detaljplaneområdets östra del, planeras en anslutande väg strax 

innan tunnelmynningen. Ingen eller mycket lite länshållning av grundvatten 

förväntas i samband med detta arbete, vilket endast kan få en lokal påverkan på 

grundvattennivån. Inga enskilda eller allmänna intressen skadas.  

 

Lägsta golvnivå inom planerad verksamhet är planerade till +44,8. Med ett 

tillkommande schaktdjup på 1 m kan lägsta schaktnivå till vilket sprängning 

kommer ske uppskattas till +43,8. Detta innebär att lägsta schaktnivå med 

sprängning kommer vara ca 0,8 m ovan definierad högsta nivå för våtmarken. För 

det fall lokalt djupare schakt, för exempelvis ledningar, genom den bergplint som 

blir kvar mellan våtmarken i norr och lågpunktsområde 2 och 3 i söder, bör 

vattenflöde via ledningsgrav förhindras, till exempel med strömningsavskärande 

fyllning i form av bentonitskärmar. 

 

I samband med bergschakt genom sprängning kan sprickbildning uppstå. Det är 

dock mycket osannolikt att sprickor med tillräckligt djup (mer än 0,8 m), 

utbredning och konnektivitet, som skulle kunna ge hydraulisk kontakt mellan 
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våtmarken och lågpunktsområden, skulle uppstå. Detta medför att våtmarken inte 

kan anses påverkas negativt av planerade arbeten. 

 

Utifrån ovan resonemang anser Ramboll att planerad verksamhet faller under 

undantaget, då det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen 

skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena, förutsatt 

att strömningsavskärande fyllning används där det är befogat. 
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Bilaga 1 – Beräkningsbilaga 

Som tidigare beskrivits kan vattenbalansberäkningarna göras med följande formel 

P =  ET +  Q +  ΔS, 

där P är nederbörd, ET är evapotranspirationen, Q ges som flöden in och ut ur 

våtmarkens avrinningsområde och ΔS är förändringen i magasinet. Mer specifikt 

kan ekvationen för detta fall skrivas, 

𝑄𝑢𝑡 = 𝑃 + 𝑄𝑖𝑛 − 𝐸𝑇 +  ΔS. 

Under antagande att grundvattnet som bildas i området följer topografin och likt 

ytvattnet avrinner mot våtmarken, samt att inget ytterligare grundvatten tillförs 

området från närliggande magasin och att förändringen i magasinet över tid är 

försumbar kan ekvationen förenklas till 

𝑄𝑢𝑡 = 𝑃 − 𝐸𝑇 

där termen P – ET nu svarar för hela tillförseln av vatten i våtmarkens 

avrinningsområde alldeles oavsett det är i form av grund- eller ytvatten. Att 

avrinningsområdet för våtmarken, med avseende på grundvatten i jord, är frånskilt 

närliggande grundvattenmagasin är ett rimligt antagande då området består av 

mycket ytligt berg som agerar som grundvattendelare. 

 

Den potentiella evapotranspirationen från avrinningsområdet har beräknats med 

Penmans ekvation, vilket är en semi-empirisk ekvation, som tar hänsyn till 

meteorologiska data så som temperatur, vindhastighet, molntäthet samt relativ 

luftfuktighet, för vidare beskrivning av Penmans ekvation se (Penman, 1948). För 

att beräkna den faktiska evapotranspirationen behöver markanvändningen inom 

avrinningsområdet definieras. Innan exploateringen uppskattades att 65 procent 

av avrinningsområdet består av skog, 32 procent av ytligt berg och tunna 

jordlager samt 3 procent som våtmark. Efter planerad exploatering antas att 5 

procent utgörs av skog, 13 procent av ytligt berg och tunna jordlager, strax under 

3 procent av våtmark, 73 procent av bebyggt område samt 6 procent av gräsytor. 

Respektive markanvändningstyp tilldelas sedan en evapotranspirationskoefficient 

(NISTOR, 2018), vilken anger hur stor del av den potentiella evatotranspirationen 

som evapotranspireras. Utifrån den potentiella evapotranspirationen samt 

kännedom och antagande om områdets markanvändning före och efter planerad 

exploatering kunde evapotranspirationen för området beräknas till 259 mm/år 

respektive 98 mm/år. 

 

För att ta hänsyn till våtmarkens utvidgade avrinningsområdet efter planerad 

exploatering konverteras slutgiltig vattenbalansekvation till en flödesberäkning 

genom att multiplicera med storleken på respektive avrinningsområde. Indata till 

vattenbalansberäkningen presenteras i Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Indata till vattenbalansberäkning. 

Parameter Före exploatering Efter exploatering 

Nederbörd 539 mm/år 539 mm/år 

Evapotranspiration 259 mm/år 98 mm/år 

Avrinningsområdets storlek 39 245 m2 51 410 m2 
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Beräkningarna visar att flödet till våtmarken kommer öka från ca 11 000 m2 per år 

till ca 22 600 m2 per år. Det vill säga flödet till våtmarken kan väntas öka till det 

dubbla.  
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§ 194 KFKS 2016/97-214 

Detaljplan för del av Ryssbergen, del av fastigheterna 
Sicklaön 13:3 och 134:21, på västra Sicklaön, Nacka 
kommun  
Yttrande över överklagan i mål nr P 2053-22 i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande till Mark- och miljödomstolen vid 

Nacka tingsrätt gällande överklagan av beslut om antagande av detaljplan för del av 
Ryssbergen, del av fastigheterna Sicklaön 13:3 och 134:21, på västra Sicklaön, 
Nacka kommun enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, daterad 2022-06-03. 

 
2. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunjuristerna Sylvia Ryel och Christopher 

Arontaus eller den de i sitt ställe sätter, att föra kommunens talan i domstol i mål 
om detaljplan för del av Ryssbergen, del av fastigheterna Sicklaön 13:3 och 134:21 
på västra Sicklaön i Nacka kommun. 

 
3. Beslutet justeras omedelbart. 

Ärende 
Kommunfullmäktiges beslut den 21 februari 2022, § 81, att anta detaljplan för del av 
Ryssbergen, del av fastigheten Sicklaön 13:3 och 134:21 på västra Sicklaön, Nacka kommun 
har överklagats till mark- och miljödomstolen (mål nr P 2053-22). Detaljplanens 
huvudsakliga syfte är att möjliggöra bostäder, verksamheter och förskola samt möjliggöra 
en ny gatustruktur som skapar förutsättningar för en framtida möjlig sammankoppling av 
gatustrukturen i enlighet med planprogram för Centrala Nacka. 
 
Mark- och miljödomstolen har gett Nacka kommun möjlighet att yttra sig över de 
överklaganden som inkommit. Domstolen har beviljat Nacka kommun anstånd med att 
bemöta inkomna yttranden till den 14 juni 2022. Överklagandena handlar i huvudsak om 
att hela Ryssbergen bör bevaras för framtida generationer och bildas till naturreservat på 
grund av områdets höga naturvärden. Vidare anser klagandena att detaljplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyller kraven i miljöbalken och plan- och bygglagen. 
Därutöver anser klagandena att detaljplanen får negativa konsekvenser utanför 
planområdet främst avseende ökade trafikmängder utmed Birkavägen om den ansluts till 
Ryssbergen. 
 
I yttrandet framkommer i huvudsak att Nacka kommun yrkar att mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandena och fastställer kommunens beslut att anta 
detaljplanen. Kommunen bedömer att planförslaget tagits fram på korrekt sätt samt att 



 
4 (12) 

 13 juni 2022 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Kommunstyrelsen 

Ordförandes signatur Justerandes signatur 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

detaljplanen inte strider mot gällande tillämplig lagstiftning. Kommunen anser att aktuella 
allmänna och enskilda intressen har beaktats och avvägts på ett korrekt sätt i detaljplanen. 

Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse från planenheten, daterad den 3 juni 2022 
Bilaga 1.  Förslag till yttrande till mark- och miljödomstolen 
Bilaga 2.  Underrättelse från mark- och miljödomstolen samt skrivelser från klagande 

22-05-11.  
Bilaga 3. Protokoll från mark- och miljödomstolen, beslut om avvisade överklaganden 

22-05-11.  
Bilaga 4. Beslutsprotokoll kommunfullmäktige antagande av detaljplan för del av 

Ryssbergen 2022-02-21. 

Yrkanden 
Sidney Holm (MP) yrkade, med instämmande av Esa Örmä (SD), Tomas Ottosson (V) och 
Christina Ståldal (NL), bifall till följande förslag till yttrande: 
”Inställning:  
Kommunen motsätter sig inte klagandenas yrkanden om upphävande av beslut om 
antagande av detaljplan för del av Ryssbergen, del av fastigheten Sicklaön 13:3 och 134:21 
och accepterar för egen del om mark- och miljödomstolen beslutar om att upphäva 
detaljplanen. Sent ska syndaren vakna, men kommunen anser nu att aktuella allmänna och 
enskilda intressen inte har beaktats och avvägts på ett korrekt sätt i detaljplanen. 
Yttrande: 
Detaljplanen är förenlig med Nacka kommuns tidigare översiktsplan från 2012 som anger 
en planeringsinriktning som innebär möjlighet till viss bebyggelse medan större delen av 
området planeras bli naturreservat. Sedan översiktsplanen togs fram har kunskapsläget 
dock förbättrats gällande gammal naturskogs värde för den biologiska mångfalden. Under 
våren 2020 presenterade EU-kommissionen, som en del av den europeiska gröna given, en 
strategi för biologisk mångfald till 2030 med en målsättning om att rättsligt skydda minst 30 
procent av EU:s landyta samt 30. En milstolpe för strategin är att säkerställa att Europas 
biologiska mångfald senast 2030 ska vara på väg att återhämta sig till nytta för människor, 
planeten, klimatet och ekonomin. En av de främsta orsaken till förlusten av biologisk 
mångfald är förändrad markanvändning. Nacka kommun inser nu att för att bidra till EU:s 
strategi, bör hela det detaljplanerade området få ett rättsligt skydd för att hjälpa till att 
vända den globalt negativa trenden med utarmningen av den biologisk mångfalden.” 
 
Mats Gerdau (M) yrkade bifall till det utsända förslaget från planenheten.  

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterade att det fanns två förslag – förslaget från planenheten och Sidney 
Holms förslag. 
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Ordföranden ställde förslagen mot varandra, och fann att kommunstyrelsen hade beslutat i 
enlighet med planenhetens förslag. 

Protokollsanteckningar 
Esa Örmä lät anteckna följande till protokollet för Sverigedemokraterna:  
”Tyvärr ser en lång kamp för ett grönt Nacka, grönt även på den tätbefolkade västra  
Sicklaön, nu ut att gå mot sitt slut, i alla fall vad det gäller Ryssbergen. Många goda  
argument har under åren lyfts fram för ett avbrytande av jätteprojektet, och ett skapande av  
naturreservat i hela området i stället. Nackas styrande majoritet har inte låtit sig påverkas  
nämnvärt. Det gröna som blir kvar kan inte uppfylla det som Ryssbergen länge har varit,  
för Nackaborna och andra: att vara en grön lunga och en oas av natur nära Stockholms 
stadskärna. 
Med detta är också en del av den kamp förlorad som handlar om att visa att Nacka kan  
fortsätta att vara grönt, och en kommun mellan storstad och skärgård, samtidigt som  
kommunen är fullt ut modern med moderna kommunikationer och faciliteter och även  
tätbebyggd på många platser. En grön kommun kan fungera, och ändå expandera med nya  
välbehövliga bostäder och lokaler – det som behövs är lite måttfullhet och eftertanke i  
fastighetspolitiken. 
Sverigedemokraterna kommer för överskådlig framtid att vara en viktig del av kampen för  
ett Nacka som är såväl modernt som expansivt på rätt sätt – och som samtidigt fortsätter  
att vara ett grönt hem för Nackaborna.” 
 
Tomas Ottosson lät anteckna följande till protokollet för Vänsterpartiet: 
”Vänsterpartiet har i hela processen till ett antagande av detaljplanen varit starkt kritiska till 
att bebygga och göra bilvägar i en gammelskog av urskogskaraktär. Med anledning av detta 
kommer vi i Kommunstyrelsen yrka på att yttrandet innehåller ett tillbaka dragande av 
detaljplanen i dess nuvarande utformning och att hela Ryssbergen lämnas orörd av 
bebyggelse och bilvägar. Att skogen tillgängliggörs för rekreation och för att naturen ska 
lämnas orörd till förmån för växter och djur. Det är viktigare att stärka de för svaga gröna 
sambanden som blir följden av att Nacka kommun expanderar på alla håll än att bebygga 
Ryssbergen. Den biologiska mångfalden som går att behålla genom att bevara Ryssbergen i 
sin nuvarande form av urskogskaraktär är ovärderlig.” 
 
- - - - - 
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