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Miljövårdsrådets kommentarer 

Miljövårdsrådets granskning har i huvudsak inriktats på miljökonsekvenser, t ex 

på grön infrastruktur samt resultat från trädinventeringen. 

Vi har även tittat på förslaget för Östra Gräsvägen tillsammans med 

exploateringsförslaget med idrottshallarna, Ektorpsvägen vid Nyckelvikens 

naturreservat för bedömning av spridningskorridor Nyckelviken – Skuruparken-

Tollare. 

Miljövårdsrådet noterar att trädinventeringen gjordes i november och att 

konsulten Calluna redovisar under punkten ”Osäkerheter och behov av 

ytterligare inventering” att inventeringen inte utfördes under optimal säsong för 

att inventera kärlväxtflora, fåglar, och insekter. Vårflora borde inventeras i maj 

och insekter under sommaren. Fåglar under häckningssäsong. 

Vi kan inte se att iakttagelsen om ytterligare inventeringsbehov tydligt har 

hanterats eller kommenterats i planförslaget. Så bör därför ske. 

Naturvårdsrådet vill framhålla att enligt Callunarapporten kan även de ekar som 

inte uppfyllt kriterierna för att klassas som naturvärdesträd, i ett längre 

perspektiv utgöra viktiga ersättningshabitat när de äldre träden dör och har en 

viktig funktion att säkerställa ekologisk mångfald över tid. 

Miljövårdsrådet yrkar att detta beaktas i planförslaget. 
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När det gäller det nordsydliga spridningssambandet (spridningskorridoren t ex 

Nyckelviken, Skuruparken, Tollare)  riskerar detta att påverkas negativt vid ett 

genomförande av planen. Här vill vi peka på att detta ska ses i samband med att 

även bebyggelse av idrottshallar vid Ektorpsvägen riskerar att skära av 

spridningskorridoren. Sammantaget riskerar Östra Gräsvägen och 

Ektorpsvägens exploatering att bli ett förhållandevis stort ingrepp i 

spridningssambanden. 

 För att hantera risken med avskurna spridningskorridorer och övriga 

miljökonsekvenser vad avser förslaget för Östra Gräsvägen, föreslår 

Miljövårdsrådet att byggnaden i den sydvästra delen av planområdet 

utgår från planförslaget medan den i nordöstra delen närmast 

motorvägen behålls. 

En sådan lösning skulle även bevara de kulturmiljövärden för planområdet som 

finns beskrivna i miljöredovisningen.  

Det är också i den sydvästra delen som de flesta naturvärdesträden finns. 

 Miljövårdsrådet delar inte kommunens bedömning att detaljplaneförslaget 

inte innebär en betydande miljöpåverkan. Vi anser dock att 

miljöredovisningen i sig är ambitiös. 

Med vårt ändringsförslag kan dock påverkan minskas på både den gröna 

infrastrukturen, de habitat som finns inom området samt på kulturmiljön. 

 För Nacka Miljövårdsråd 

 

Jan Åman 

Detta remissvar läggs på webben som  

http://www.nackamiljo.se/granskostragrasvagen.pdf 

________________________________________________________________ 

Nacka Miljövårdsråd  Telefon  E-post 

c/o Jan Åman  08-7733283 jan@aman.se 

Plommongatan 9    www.nackamiljo.se 

138 31 Älta 

 

 

mailto:jan@aman.se
http://www.nackamiljo.se/


 

 

 

 

 

 


