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Mål nr P 4542-16, Avdelning 4 

Angående föreläggande av MMD till Nacka Miljövårdsråd att inkomma 

med komplettering gällande överklagande av - Detaljplan för del av 

Hasseludden 1:78 och 1:80, Norges hus, Nacka kommun. Dnr KFKS 

2015/705-214, 20 juni 2016 § 177 

 

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, 

grundad 1969, med både enskilda personer och nackaföreningar som medlemmar. 

Miljövårdsrådet verkar för en god boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka 

Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala planfrågor.  

Vi är engagerade miljöfrågor i bred bemärkelse bl a i bildandet av Skarpnäs 

naturreservat som gränsar till planområdet och i ett brett spektrum av mark- och 

vattenanvändningsfrågor. Vi samverkar med andra miljöorganisationer.  Vi har de 

senaste åren lämnat ett 40-tal remissvar per år, de flesta till Nacka kommun. Nacka 

Miljövårdsråd är med i Naturvårdsrådet som är Nackas organ för utbyte av information 

mellan kommunens miljöorganisationer och ansvariga i kommunen.  

Nacka Miljövårdsråd vidhåller tidigare yrkanden till MMD (överklagade 2016-07-18) 

och anser att vi har klagorätt. Den av kommunen antagna planen vill vi prövas i sak av 

MMD.  

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och 

religiöst obunden ideell förening, grundad 1969, med 

både enskilda personer och nackaföreningar som 

medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god 

boende-, arbets-, trafik- och fritidsmiljö. Nacka 

Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala 

planfrågor.  
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Vi argumenterar för att planen för Norges hus innebär betydande miljöpåverkan. Vi 

anser dock att vi har klagorätt antingen bedömningen betydande miljöpåverkan kvarstår 

eller inte. Den formella hanteringen och regleringen i planen uppfyller ju inte 

lagstiftningens krav på ett antal punkter. Vi har påtalat detta i olika skeden av ärendets 

gång utan att få bemötande från kommunen på flertalet av våra invändningar. 

Vår klagorätt har inte ifrågasatts tidigare i denna typ av ärende. Om Nacka 

Miljövårdsråd inte får klaga på exempelvis användandet av enkelt planförfarande för 

kommunens största hotell och konferensanläggning blir kommunens planmonopol 

överordnat olika regler i PBL utan möjlighet till prövning. Kan en kommun hävda att ett 

ärende saknar allmänintresse när det ligger i ett riksintresse för kulturminnesvården?  

Kan en kommun göra ett planområde så snävt att det inte rymmer vägar och markbädd 

som i stället gör intrång i riksintresse? Är bristfälligt underlag om vattenhantering 

acceptabelt?  

Vi är medvetna om kommunens möjlighet att göra dåliga planer så länge som 

lagstiftningens minimikrav uppfylls vilket inte skett i det aktuella ärendet. Den formella 

hanteringen har i detta ärende väsentligt begränsat insynen. Enskilda intressen lider 

också oproportionerlig skada. 

Nacka Miljövårdsråd anser att ärendet också behöver prövas enligt Århuskonventionen 

– Konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 

och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Detta gäller både talerätt och tillgång till 

information. 

 

Nacka Miljövårdsråd 

 

         

Jan Åman 

Ordförande 

 

 

Detta remissvar är utlagt på http://www.nackamiljo.se/komploverklnorgemmd.pdf 
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