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Nacka Miljövårdsråd

Saltsjöbadens Naturskyddsförening

Nacka 2017-10-04

Länsstyrelsen i Stocholms län
Att: Christine Vallhagen
Box 22067
104 22 Stockholm
stockholm@lansstyrelsen.se

Ärendenummer: 31395-2017; Skogsö, Nacka kommun –
Strandskyddsdispens för hamnplan, byggnader och väg

I tillägg till vad som tidigare anförts i rubricerande ärende får vi anföra
följande beträﬀande brott mot strandskyddet och gällande
naturreservatsföreskrifter. De inblandades hantering av den känsliga
miljön i ett naturreservat måste enligt vår uppfattning diskvaliﬁcera för
en ny strandskyddsdispens.
1. Skogsvägen, bilder i bilaga 1 och 2
i. Den gamla skogsvägen har asfalterats i strid både mot strandskydd
och gällande naturreservatsföreskrifter, se bifogade bilder, bilaga 3
och 4. Enligt tidigare dispens från strandskyddet skulle "beﬁntlig
väg" få "förstärkas med krossgrus", se bilaga 5. Någon asfaltering
har det inte varit tal om, se härvid också sammanträdesprotokoll
från Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott möte i
ärendet den 8 juni 2017.
Asfalteringen förstör den lokala miljön, den har gjorts olagligen och
den måste återställas omedelbart.
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ii. Träd har fällts och skogsvägen har breddats utan tillstånd, se
bifogade bilder, bilaga 6 och 7. Inför den planerade asfalteringen har
man inom naturreservatet passat på att såga ned träden längs vägen
för att bredda densamma. Både breddningen av vägen och
kapningen av träden har skett olagligen.
2. Topograﬁn
Marknivån har justerats med ﬂera meter. I den beﬁntliga vägens
förlängning, den sista delen ned mot viken, där de gamla båthallarna en
gång stod, har en större utfyllnad skett, sannolikt som förberedelse för
den nya tilltänkta vägens sträckning, se bifogade bilder i bilaga 8 och 9.
Markutfyllnad och förändring av topograﬁn är brott mot såväl
strandskyddet som mot naturreservatsföreskrifterna och skall enligt vår
uppfattning omedelbart återställas.
3. Nedsmutsning
Sedan i vart fall 5 år står en kranbil bredvid vägen och rostar bort, se
bilder från 2013 resp. 2017, bilaga 10 och 11.
Vidare ligger samma presenning i skogen, år ut och år in till alla
naturreservatsbesökares stora förargelse, se bifogade bilder från 2013,
2015 och 2016, bilaga 12-14.
Det ligger också skrot av olika slag både i skogen och i vattnet, se
bifogade bilder, bilaga 15-16. Finfördelad frigolit är också ett ovälkommet
men återkommande inslag, bilaga 17-18. Nedsmutsningen på platsen är
oacceptabel och har inte upphört trots tidigare anmälningar till
kommunen.
4. Ärendet
Vi begär att ärendet överlämnas till åklagare för utredning, samt att
Länsstyrelsen, vi äventyr av kännbart vite, beslutar att skogsvägen skall
återställas i ursprungligt skick, topograﬁn i tillfartsvägens förlängning
återställas och att nedsmutsningen skall upphöra.
Förseelserna ovan är särskilt graverande eftersom de skett inom ett
naturreservat.
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