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Nynäshamns kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens expedition 
149 81 Nynäshamn      1 november 2007 
 
 
 

Synpunkter på detaljplaneprogram för Nynäshamn 2:143 m.fl., 
bostäder vid Strandvägen (daterad 2007-10-02, dnr 2005.1409/214-3) 
 
Vi har tagit del av ovanstående detaljplaneprogam och lämnar härmed följande synpunkter. 
 
Den föreslagna exploateringen måste bedömas utifrån faktumet att den skulle påverka natur 
som är extra värdefull för friluftslivet. Området ligger invid ett av Nynäshamns viktigaste 
rekreationsstråk (Strandvägen) och utgör själva gränsen till det i stort sett oexploaterade 
Lövhagen-området. Hela Lövhagen-området, inklusive Hamnviken-området, har ovanligt 
höga rekreationsvärden på grund av sin belägenhet i stadens omedelbara närhet. En 
exploatering skulle utgöra ett intrång i detta speciella område och minskar dessutom mängden 
tätortsnära skog.  
 
Detta gör att vi motsätter oss exploateringsplanerna. Vi anser att planerna i första hand ska 
stoppas och, om så inte sker, att den tilltänkta exploateringen genomförs i mycket 
mindre skala än vad som föreslås i detaljplaneprogrammet. Vi föreslår i det senare fallet 
att exploateringen närmare bestämt begränsas till områdets norra/nordöstra del (med undantag 
för den yttersta hörndelen, för vilken gällande detaljplan anger ändamålet naturpark). 
 
Vi har dessutom följande synpunkter: 
 
1. Enligt detaljplaneprogrammet (s. 3 och 6) anger 2004 års fördjupade översiktsplan för 

Nynäshamns stad att bostäder och/eller verksamheter ska prövas i området. Samtidigt 
framgår det av kartan ur den fördjupade översiktsplanen på s. 6 att området vid 
Strandvägen inte tillhör de skuggade områden som markerar "ny bebyggelse och 
förtätningar". Vi menar därför att den tilltänkta exploateringen saknar stöd i den 
fördjupade översiktsplanen. Särskild hänsyn bör dessutom tas till faktumet att området är 
detaljplanelagt för ändamålet naturpark. 

 
2. Enligt detaljplaneprogrammet bedömer Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att den 

föreslagna exploateringen inte utgör en betydande miljöpåverkan (s. 8). Vi anser att det är 
en stor brist att det inte framgår hur denna bedömning har skett. Vi menar att 
exploateringen utgör en betydande miljöpåverkan, eftersom det område som påverkas 
utgör natur som är extra värdefullt ur rekreationssynpunkt. Att den tilltänkta 
exploateringen är relativt liten till ytan hindrar inte att dess påverkan blir stor.  
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3. I området finns havsnära, solexponerad skog av intressant karaktär. Vi ser det som helt 
nödvändigt att skogen blir föremål för inventeringar, så att exempelvis potentiella 
entomologiska värden kan dokumenteras. Om området exploateras bör resultaten av 
sådana inventeringar påverka vilka träd som sparas. Detaljplaneprogrammet ger i detta 
avseende uttryck för en god ambition ("målet är att den särartade naturen i största möjliga 
utsträckning kommer att bibehållas", s. 10). Detta motsägs dock av det stora antalet hus 
som planeras. Vidare ger teckningarna i detaljplaneprogrammet delvis ett annat intryck. 

 
4. Om en exploatering av området skulle förverkligas anser vi att åtgärder som kompenserar 

för förlorade natur- och rekreationsvärden ska föreslås och genomföras. Det är i så fall 
viktigt att genomförande av kompensationsåtgärder blir ett villkor för ett eventuellt 
exploateringsbeslut. 

 
Med vänlig hälsning 
 
NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 
 
Tore Söderqvist 
ordförande 
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