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Nynäshamns Naturskyddsförening 
 

 

 

Sakab AB 

Att. Ulrika Wievegg 

692 85 Kumla 

ulrika.wievegg@sakab.se    2014-02-19 

 

Ang. samrådsunderlag för myndigheter gällande ansökan om 

tillstånd för verksamhet i Stora Vika 

Vi har tagit del av det samrådsunderlag som ni 2013-12-27 sände till statliga myndigheter och 

till Nynäshamns kommun. Om ni beslutar att gå vidare med att ta fram en ansökan om 

tillstånd för verksamhet förmodar vi att samråd med allmänheten och berörda organisationer 

är nästa steg. Vi anhåller om att ingå i den samrådskretsen och vara remissinstans framöver.  

Med tanke på den avsevärda mängden av motstående natur-, kultur- och närboendeintressen i 

denna fråga är det för övrigt angeläget att samrådskretsen blir bred och att ni gör stora 

ansträngningar för att samråda med allmänheten och berörda intresseorganisationer, inklusive 

ortsbaserade sammanslutningar såsom Stora Vika Byalag. 

Generellt motsätter vi oss verksamhet som skulle kunna störa de ovanligt höga naturvärdena i 

Stora Vika och som skulle kunna motverka en förbättring av Fållnäsvikens status. Vi ser inte 

att en sådan verksamhet kan stå i samklang med en långsiktigt hållbar utveckling av Stora 

Vika samhälle, och vi finner heller inte att den har stöd utifrån Nynäshamns kommuns 

översiktsplanering. 

Inför ett samråd med allmänheten och berörda organisationer förväntar vi oss bland annat 

följande: 

 Att ni tillhandahåller inkomna synpunkter från samrådet med myndigheter och 

Nynäshamns kommun på ett lättillgängligt sätt. 

 Att samrådsunderlag utformas på ett sätt som är begripligt för lekmän. Exempelvis är 

rapporten Flödesmätningar i Stora vika – spinnermätningar i fyra hammarborrhål till 

stora delar omöjlig att tolka för en lekman. Av rapporten Översiktlig miljöteknisk 

provtagning förstår vi inte heller orsakerna till de mycket höga halter av arsenik, bly 

och vissa andra metaller som konstaterats i vattenprover. Vilken är den troliga källan 

till dessa metallhalter? Det bör vidare specificeras mer noggrant vilka typer av avfall 
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som är tänkta att användas i verksamheten. Vilka typer av massor kan exempelvis ingå 

i ”förorenade massor som inte är farligt avfall”? 

Med vänlig hälsning 

NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 

 

 

Tore Söderqvist 

ordförande  
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