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Nynäshamns Naturskyddsförening

Länsstyrelsen i Stockholms län
Att. Carin Ancker
Box 22067
104 22 Stockholm 9 mars 2006

Synpunkter på Nynäshamns kommuns ansökan om upphävande av
strandskydd berörande fastigheterna Lövhagen 1:6, 1:7 och 1:10
("Hamnviksprojektet")

Bakgrund

Enligt uppgift ska länsstyrelsen inom kort fatta beslut angående ovanstående ansökan. I en
skrivelse daterad 2006-01-09 till kommunstyrelsen i Nynäshamn föreslog Nynäshamns
Naturskyddsförening att kommunen skulle kungöra sin ansökan och ge sakägare och andra
berörda tillfälle att yttra sig över dess innehåll innan ansökan blir föremål för handläggning av
länsstyrelsen. Vi såg vårt förslag som rimligt eftersom det framgår av kommunens ansökan att
strandskyddsfrågan är helt avgörande för utformningen av eventuella detaljplaner för
bebyggelse vid Hamnviken. Vi konstaterade också att förslaget låg i linje med lagstiftningens
anda om att ge kommuninnevånare möjlighet att yttra sig över kommunala förslag när dessa
är av stort allmänt intresse även i fall då lagstiftningen inte uttryckligen kräver att en sådan
möjlighet ges.

Kommunen har tyvärr inte besvarat vår skrivelse. Men eftersom vi nu kan konstatera att
kommunen inte har gett sakägare och andra berörda tillfälle att yttra sig vill vi på detta sätt
lämna synpunkter som vi hoppas att länsstyrelsen tar hänsyn till inför sitt beslut rörande
kommunens ansökan.

Våra synpunkter

Av bifogade skrivelse framgår de synpunkter som vi 2004-12-29 gav på kommunens förslag
till detaljplaneprogram för Hamnviken. Vi motsatte oss exploateringsplanerna och gör så
fortfarande, eftersom planerna inte har förändrats på något substantiellt sätt sedan dess. När
det gäller kommunens ansökan om upphävande av strandskydd kan vi inte se att de ger några
särskilda skäl för intrång i strandskyddat område.

Kommunens huvudargument för att motivera upphävande av strandskyddet verkar vara att
exploateringen vid Hamnviken "förbättrar för friluftslivet" och "ökar tillgängligheten till
strandområdet". Det här argumentet är orimligt eftersom exploateringens huvudsyfte är att
bygga 350-600 bostäder, vilket i sin tur kräver vägar för fordons- och gångtrafik. Att detta
som bieffekt gör det mer bekvämt att nå stranden kan enligt vår mening inte motivera ett
intrång i strandskyddat område. Upphöjt till allmän regel skulle i så fall alla strandnära
exploateringar som har som bieffekt att folk får lättare att nå en strand motivera intrång i
strandskyddade områden, vilket är helt orimligt.
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Vi vill dessutom framhålla att:
• En stor brist med kommunens ansökan är att det inte har utretts något rimligt alternativ till

den föreslagna bebyggelsen vid Hamnviken.
• Kommunen menar i sin ansökan att Hamnviksprojektet bidrar till att "skapa en

sammanhållen hållbar stadsutveckling", trots att den föreslagna bebyggelsen i själva
verket får ett läge som är perifert och avskilt från Nynäshamns stadskärna.

• Ansökan innehåller orimliga tolkningar av inventeringsresultat gällande naturvärdena i
den trösklade havsviken Hamnviken. Inventeringsrapporter i det underliggande
utredningsmaterialet betonar att viken inte på något sätt är artfattig eller har liten mängd
fisk. Detta ger inget fog för slutsatsen i kommunens ansökan om att "Hamnviken knappast
[kan] sägas vara en särskilt värdefull reproduktionslokal för fisk eller annan värdefull
fauna eller flora." Länsstyrelsens rapport Skyddsvärda grundområden i Svealands
skärgårdar (2003) ger tvärtom motiv till att klassa Hamnviken som mycket skyddsvärd.
Rapporten påpekar att grundområden med djup ned till 6 meter utgör skärgårdens
viktigaste reproduktionsområden och att sådana områden generellt bör anses som mycket
skyddsvärda om inte motsatsen har visats.

Vi anser således att Nynäshamns kommuns ansökan om att upphäva strandskyddet bör
avslås, och vi hoppas att ett sådant avslag blir länsstyrelsens beslut.

Med vänlig hälsning

NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING

Tore Söderqvist
ordf.

-----------------------------------------------------------------------------
Nynäshamns Naturskyddsförening
c/o Söderqvist, Norr Källsta 15, 148 96 Sorunda
Hemsida: www.nynashamn.snf.se
E-post: nynatur@hotmail.com
Tfn, ordf. Tore Söderqvist: 08-53044337, 076-2475796, 08-6739500

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

http://www.nynashamn.snf.se
http://www.go2pdf.com

