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Yttrande över granskningsförslag till
detaljplan för Sarvträsk.

Nacka Miljövårdsråd har tagit del av planhandlingarna för Sarvträsk, KFKS
2016/870, som tillhandahölls av Nacka Kommun för granskning.

Nacka Miljövårdsråd har följande synpunkter på planförslaget:

Den föreslagna bebyggelsen kommer att få en ytterst kraftfull negativ
påverkan på sumpmarken-södra sarvträsk. Detta är oacceptabelt. Den stora
paddvandringen från bergsholmarna i västra orminge som är lika spektakulär
dom den norrländska älgvandringen kommer att omöjliggöras. Det rör sig
här om 100-tals paddor, kanske 1000.

Denna vandring äger rum ett par nätter i april. Romstinna honor kämpar ner
mot Sarvträsk förbi Orminge skola med hannar på ryggen. Sarvträsk som
habitat för just groddjur (paddor, grodor och salamandrar) är unikt i hela
Nacka och får bara inte bebyggas Sarvträskområdet är också en av de
viktigaste observationsplatserna för fladdermöss i Boo. Ljusstörningarna som
obligat medför stora problem får inte förstärkas genom den planlagda
bebyggelsen. Vi anser att dessa synpunkter beaktas i underlaget för
granskningen av detaljplanen. Grandiosa byggplaner måste kunna omprövas
för att bevara den unika biologiska mångfalden i Sarvträskområdet. Till
saken hör också att groddjur är fridlysta och fredade.
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Sarvträsk är ett unikt träskområde med habitat för olika groddjur, såsom
mindre vattensalamandrar, vanlig padda och vanlig groda.

Vanlig padda, vanlig groda och mindre vattensalamander är fridlysta enligt 6
§ artskyddsförordningen (ASF 2007:845), vilket innebär att det är förbjudet
att skada eller fånga individer och att ta bort eller skada groddjurens rom,
larver eller bon.

Även lagtext i miljöbalken (1998:808) är tillämplig, enligt 1 § i första kapitlet
ska värdefulla naturmiljöer skyddas och vårdas, och den biologiska
mångfalden ska bevaras. Det är därför viktigt att detaljplanearbetet
genomförs på så sätt att groddjurspopulationerna inte tar skada. Detta kan
göras genom att ta hänsyn till groddjurens lek-, födosöks- och
övervintringsmiljöer samt att minimera barriäreffekter vid groddjurens
vandringar.

De tilltänkta åtgärderna kräver tillstånd enligt miljöbalken. Enligt
Miljövårdsrådets uppfattning är dessa åtgärder av sådan natur och av sådant
omfång att de inte kan genomföras då det skulle kunna medföra en avsevärd
skada för dessa fridlysta groddjur!

Vattenverksamheten i det aktuella området har i SWECOs underlag ett snävt
detaljplaneperspektiv. Konsekvenserna i det närmaste området bör
analyseras ihop med konsekvenserna av övriga förändringar uppströms som
planeras. Det kan gälla rening av dagvatten, översvämningsrisk,
grönsamband etc.

Nacka Miljövårdsråd avstyrker härmed det föreliggande förslaget till
vattenåtgärder. För det fall att den planerade bebyggelsen på den nuvarande
infartsparkeringen ej går att genomföra utan dessa åtgärder måste Nacka
Miljövårdsråd avstyrka byggplanen i den del som avser infartsparkeringen.

Miljövårdsrådet har i tidigare yttrande ställt sig försiktigt positiv till den
planerade förnyelsen av Orminge. I planen ingick bl a att en huskropp skulle
placeras på den mark där en nuvarande infartsparkering är belägen. Det är
tidigare känt att denna mark är mycket sank. Av denna anledning gick det
inte att anlägga hela den tänkta parkeringen utan man var tvungen att
plantera träd för att på detta sätt minska vattenståndet. Nu har man återigen
upptäckt att området invid Sarvträsk är just träskmark. Av denna anledning
vill man fylla ut ett område på ca 5900 kvm, dvs ett område lika stort som
inemot sex normalstora villatomter! För att nedvärdera området väljer man
att klassa området som sumpskogsområde, i stället för det egentliga
begreppet träsk. Vidare vill man göra en tillfällig grundvattenbortledning
inför byggnationen på fastigheterna Orminge 60:1 och Orminge 46:1.

Det saknas analys och simulering av vilken påverkan den nya bebyggelsen för
på befintlig bebyggelse omedelbart utanför planområdet med avseende på
främst buller och ljus.

Det gröna inslaget i den nya bebyggelsen blir kraftigt reducerat och
avgränsat till innergårdar. Tänk om och lägg till mer grönt!

Orminge Centrumområdet omges av flera mindre grönytor och skogspartier,
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främst längs med Mensättravägen, mot Ormingehallen och söderut mot
Ormingeringen. Dessa används inte för rekreation, utan tjänar mer som bas
för djur- och växtliv, som buller/vinddämpning och som allmänt trivselhöjande
avskärmning. I de förslag som ligger försvinner väldigt mycket av detta och
ersätts med hus. På de nya kvarterens innergårdar föreslås viss växtlighet
och grönska, men dessa kommer bara vara till glädje för de boende. För de
som besöker Orminge Centrum kommer intrycket att vara att den gröna
känslan gått förlorad. Nacka Miljövårdsråd efterfrågar omtag i denna fråga
så att den naturnära karaktären bibehålls.

Kvarteret Sarvträsk norra och södra är belägna väldigt nära Mensättravägen.
En reglering av trafiken längs vägen med hjälp av rondeller kan ha viss
dämpande inverkan på hastigheten och medföra färre start och stopp vid
trafikljus, vilket kan vara positivt för ljudnivån. Att placera kommersiella
lokaler mot Mensättravägen kan också ifrågasättas med hänvisning till
attraktivitet. Dessa två kvarter exploaterar även en del av det område som i
nuläget renar dagvattnet från Orminge Centrum. En utredning av detta har
gjorts som förefaller gedigen och Nacka Miljövårdsråd anser att det är
mycket viktigt att dagvattenreningen införs enligt den gjorda utredningen
samt att vattenkvaliteten mäts och följs upp såväl under byggskedet som i
drift. Området är även intressant ur ett naturvärdes perspektiv och därför
bör en ny och större inventering av dessa göras inom ramen för
detaljplanearbetet.

I planförslaget redovisas simuleringar för buller, ljus och vind för den nya
bebyggelsen, men det finns inga undersökningar som visar hur befintlig
bebyggelse påverkas. Det är en stor brist att inte studera förändringar för de
som redan bor där, medan de som flyttar in inte vet hur det var förut. Ett
område som sannolikt kommer få förändrad bullermiljö är de delar av Östra
Orminge som ligger längs Mensättravägen, mittemot de planerade
nybyggnationerna. Det är rimligt att anta att trafik- bullret kommer att
reflekteras mot husfasader och därigenom bli mer störande. Nacka
Miljövårdsråd efterlyser kompletterande studier av dessa effekter på
intilliggande områden.

För Nacka Miljövårdsråd

Jan Åman

Detta yttrande finns även som http://www.nackamiljo.se/yttrsarvtrask.pdf

Nacka Miljövårdsråd
c/o Jan Åman
Plommongatan 9
138 31  Älta

Telefon:
070-5571039
08-7733283

E-post:
jan@aman.se
www.nackamiljo.se

Nacka Miljövårdsråd: Yttrande över granskningsförslag ... file:///media/cifs/ja/text/yttrsarvtrask.html

3 of 3 11/4/21, 17:24

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

