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Yttrande över förslag till detaljplan för Kummelbergets
verksamhetsområde

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av förslaget.

Stenkross

En stor stenkross planeras i Kummelbergets industriområde centralt i det planerade
naturreservatet. Det kan innebära stora bullerstörningar i stor del av reservatet, dels från
krossen men även från de mycket omfattande tunga trasporterna med massor som genereras
på Skarpövägen. Denna mycket störande verksamhet bör definitivt inte få komma till stånd.

Förtätning

På ett flygfoto över Kummelberget ser man att en mycket stor del av industriområdet består
av asfalterade ytor som till stora delar används för bilparkering. I Sickla stormarknadsområde
("Tryckluftsfabriken") avser man nu att avhjälpa motsvarande problem genom att lägga
parkering inomhus eller under jord. Även i industriområden måste marken betraktas som en
bristvara som måste användas mer effektivit, byggnader med några få våningar är en
betydligt bättre lösning än att ta mer av naturområdet.

Det annonseras om ett antal lediga lokaler i Kummelberget, behovet av ytterligare markyta är
tydligen inte så stort.



Kummelbergets avgränsning

Vi anser att det är synnerligen viktigt att orådet nära Vitträsk (Trollsjön), i remissen kallat
område B istället bevaras som grönområde och ingår in naturreservatet då det är en
nyckelbiotop och är strandskyddat. Vi är glada för att områden kallade G och I förts till
reservatet. Det strandskyddade området mot Krokträsken är viktigt att bevara, där har nyligen
hörts kattuggla och även bl.a. stenknäck, mindre och större hackspett. Område C är av stor
betydelse för friluftslivet, scouter, frskolebarn och hundägare frekventerar området. Därför
anser vi det viktigt att område C ska ingå i naturreservatet.

Enligt uppgift har kommunens ledning nu insett att det inte är en bra ide med stenkross i
Kummelberget. Därför bör område L och åtminstone stor del av områden E och D inte ingår i
Kummelberget. Den föreslagna utvidgningen i nordväst, område L och delar av D och E,
strider mot gällande översiktsplan, området ska enliogt översiktsplanen ingå i grönområde N6
och bör nu bli en del av naturreservatet.

Om område A förs till industriområdet bör den nordvästra delen, ca 25 meter, undantas då
detta område är ett berg. Om det får anläggas industri där torde det medföra att berget sprängs
bort fram mot område I till ett oframkomligt och farligt stup.

För reservatets besökare är det västentligt att lätt kunna komma till och från bl.a.
busshållplatser och parkeringsplatser i Kummelberget. Utvidgningen av industriområdet får
inte hindra detta. Vid Murarvägen finns risk för att nuvarande passage blokeras om område C
blir industri eller att gående ut mot reservatet hamnar i ett kärr. En framkomlig väg måste
säkras.

Mellan bergsområdet, kallat område I, och Stenhuggarvägen finns idag en öppning där
kommunens Skarpnäs 1:83 på pappret utgör en sådan förbindelse mellan industrierna på
Skarpnäs 8:4 och 8:26. Undertecknad försökte utnyttja denna korridor för att nå en av Friska
Nackas kontrollet på berget, vilket visade sig synnerligen svårt. Om område J tas i anspråk
till industriområdet måste kommunen tillse att det finns ett fungerande gångbart stråk mellan
berget och Stenhuggarvägen.

På flera ställen i anslutning till Kummelbergets industriområde har industrierna brett ut sig
utanför sitt område och in på den kommunala mark som nu föreslås bli naturreservat. Vi
anser att kommunen måste se till att industrierna håller sig till sin mark och i möjligaste mån
återställer marken till utsprungligt skick samt att kommunen måste beivra missbruk av
kommunens mark, blivande reservatsmark.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

Detta remissvar är utlagt på webben som
http://www.nackamiljo.se/samrkummelberget.pdf
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