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Nynäshamns kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
149 81 Nynäshamn     16 augusti 2009 
 
 
 

Synpunkter på förslag till detaljplaneprogram för del av 
Marsta 5:1, Stora Vika, Nynäshamns kommun 
 
Vi har tagit del av ovanstående samrådshandling och lämnar härmed nedanstående 
synpunkter. 
 
1. Allmänt 
 
Precis som planförslaget säger bör Marsta vara ett levande samhälle. För att säkerställa detta 
är det viktigt att bygga fler bostäder, så att ett tillräckligt underlag finns framöver för skolan, 
utökad kollektivtrafik och utökad lokal kommersiell service. Vi tror också att det är attraktivt 
för många att bosätta sig i Marsta på grund av traktens ovanligt höga natur- och kulturvärden.  
 
De höga natur- och kulturvärdena manifesteras bland annat av den välbesökta natur- och 
kulturstig som Nynäshamns kommun och vi har inrättat runt det närbelägna kalkstensbrottet 
och det årliga arrangemanget Fjärilarnas Dag. Programförslagets tanke att anlägga ett café 
eller en restaurang i Stora Vika kan för övrigt betyda mycket för att locka besökare till orten. 
För att skapa ömsesidig nytta är det eftersträvansvärt att sådana tillskott av besöksmål kopplas 
ihop på ett harmoniskt sätt med traktens andra kvalitéer. Exempelvis skulle ett café eller 
restaurang någonstans i Stora Vika kunna länkas geografiskt eller konceptuellt till natur- och 
kulturstigen. 
 
Det krävs omsorg om de ovanligt höga naturvärdena för deras egen skull, men också för att 
Marsta och Stora Vika ska ha en stor attraktionskraft som bostadsort och besöksmål. 
Sammanfattningsvis föreslår vi därför att: 
• de befintliga naturvärdena undersöks noggrant i samtliga områden som är aktuella för 

bebyggelse för att få bästa möjliga underlag för utformningen av de föreslagna 
bostadsområdena, se vidare avsnitt 2 nedan 

• planerna redan i utgångsläget justeras så att strandskyddad mark inte behöver tas i 
anspråk, se vidare avsnitt 3 nedan 

 
2. Naturvärden 

 
Som framgår av samrådshandlingen berör delområde 2 ett område som enligt kommunens 
översiktliga naturinventering kännetecknas av högsta naturvärde. Vi instämmer i 
programförslagets bedömning (s. 9) att en mer utförlig naturinventering är nödvändig att 
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genomföra för att mer exakt lokalisera naturvärdena. Vi föreslår att denna naturinventering 
inte inskränker sig till delområde 2 utan görs i samtliga områden som är aktuella för 
bebyggelse. Resultaten från en sådan inventering gör det möjligt att på bästa möjliga sätt 
anpassa den tilltänkta exploateringen så att naturvärdena bevaras eller ökar i största möjliga 
utsträckning.  
 
En sådan anpassning är särskilt viktig i Stora Vika med tanke på traktens ovanligt rika 
fjärilsfauna (se t.ex. G. Palmqvist (2008), Fjärilsfaunan i Stora Vika i Nynäshamns kommun, 
kan laddas ned från www.naturskyddsforeningen.se/nynashamn). För att gynna fortlevnaden 
och spridningen av en sådan rik fauna krävs ett landskapsekologiskt perspektiv vid 
utformningen av exploateringar. 
 
En detalj när det gäller uppläggningen av naturinventeringen är att den mycket sällsynta 
lundvårlöken (Gagea spathacea) tidigare har haft en växtplats i Marsta (se H. Rydberg och H-
E. Wanntorp (2001), Sörmlands flora, s. 620). Det kan inte uteslutas att den fortfarande finns 
kvar i närheten, men det är lätt hänt att förbise denna art om ett inventeringstillfälle inte läggs 
in under dess blomning på våren. 
 
3. Strandskydd 
 
Delområdena 1, 2 och 4 ligger helt eller delvis inom strandskyddat område och 
programförslaget konstaterar (s. 16) att strandskyddet därför behöver upphävas för att 
möjliggöra bebyggelse. Vi finner detta oacceptabelt på grund av strandskyddets stora 
betydelse för växt-, djur- och friluftsliv och föreslår därför att planen justeras så att 
strandskyddet inte behöver upphävas. Ett upphävande av strandskyddet skulle dessutom 
strida mot kommunens lokala miljömål, som säger att arealen strandskyddsområde i 
kommunen inte ska minska utan hållas konstant eller öka (Nynäshamns kommuns lokala 
miljömål 2010-2016, s. 7). Vi anser att det är särskilt kontroversiellt att föreslå en 
exploatering av själva vattenområdet (delområde 4) med tanke på att det har konstaterats att 
Fållnäsviken har viktiga reproduktionsområden för olika fiskarter (se programförslaget s. 9).  
 
Med vänlig hälsning 
 
NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 
 
Tore Söderqvist 
ordf. 
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