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Nynäshamns kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens expedition 
149 81 Nynäshamn      13 februari 2008 
 
 

Synpunkter på förslag till detaljplan för Bråten 1:3 samt del av Bråten 
1:1, bostäder på Torö (upprättad i december 2007, dnr 2007.0522) 
 
Vi har tagit del av ovanstående detaljplaneförslag och lämnar härmed följande synpunkter. 
 
Vattenförsörjning 
 
Inledningsvis konstaterar vi att vattenförsörjningsläget på Torö är problematiskt. Detta 
framgår exempelvis av Kustplanen för Haninge och Nynäshamns kommuner (2002). Vidare 
bedömdes nyligen i en VA-utredning för Lisö, Torö, Svärdsö och Oxnö att det inte är möjligt 
med lokal grundvattenförsörjning för samlad bebyggelse på Torö (Tyréns 2006, VA-utredning 
Lisö, Torö, Svärdsö och Oxnö: slutrapport till Nynäshamns kommun). Med tanke på det 
problematiska vattenförsörjningsläget är det mycket förvånande att ett förslag till detaljplan 
upprättas innan det finns resultat att tillgå från den utredning beträffande vattentillgången som 
enligt detaljplaneförslaget (s. 11) pågår. Rimligen kommer resultaten av denna utredning att få 
en avgörande betydelse för vilken bostadsbebyggelse som är möjlig. Vi föreslår därför att 
ett nytt detaljplaneförslag upprättas när vattenutredningens resultat finns tillgängliga, 
och att plansamrådet då tas om. 
 
För vår del är det viktigt att vattenutredningen även studerar det eventuella vattenuttagets 
konsekvenser för naturmiljön. Exempelvis finns en värdefull kärrmiljö (Spökmossen, se s. 
145 i Översiktlig naturinventering för Nynäshamns kommun 1988-1990) inte långt från det 
tilltänkta bostadsområdet, och det vore allvarligt om ett ökat vattenuttag skulle få negativa 
konsekvenser för kärret. Om det inte redan ingår i vattenutredningen att studera 
konsekvenser för naturmiljön föreslår vi att utredningen utökas på detta sätt. 
 
Avlopp 
 
För såväl vattenförsörjningen som för avloppshanteringen är det viktigt att dimensioneringen 
av området anpassas till vad som är ekologiskt hållbart. Vi konstaterar att detaljplaneförslaget 
anmärkningsvärt knapphändigt redovisar vilka konsekvenser för miljön som de olika 
föreslagna alternativen för spillvattenhantering kan medföra. En analys av dessa 
konsekvenser är nödvändig. Den nuvarande avsaknaden av en sådan analys är 
ytterligare ett skäl för att revidera detaljplaneförslaget när mer information finns 
tillgänglig, och att därefter ta om samrådet. 
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Vi konstaterar att för ”alternativ Mossen” måste konsekvenserna för Spökmossen och den del 
av västra Torö dit spillvattnet ska ledas noggrant studeras. En försämring av kärrmiljön och de 
mycket höga naturvärdena längs västra Torös kust är inte acceptabel. Vidare är vattenområdet 
längs Torös västra kust skyddsvärt enligt Kustplanen (s. 15), som även konstaterar att ”i regel 
bör alla företag som kan befara påverka miljön i skyddsvärda vattenområden negativt 
undvikas” (s. 16). Detta talar starkt emot ”alternativ Mossen”. För ”alternativ Byviken” finns 
problemet att Byviken är ganska trång, vilket torde öka risken för lokala negativa 
utsläppseffekter. Rent allmänt är det viktigt att analysen av alternativen studerar hur 
vattenkvalitet, habitat och fiskbestånd påverkas, och vilka åtgärder som kan vidtas för att 
minimera och kompensera negativ påverkan.  
 
Naturmiljö 
 
Vi konstaterar att detaljplaneförslaget inte redovisar några fakta om vilka naturvärden som 
idag finns inom detaljplaneområdet. Vi föreslår att en naturinventering görs, så att det 
finns en möjlighet att ta hänsyn till områdets naturvärden i den fortsatta planeringen. 
Åkerholmar är ofta betydelsefulla för den biologiska mångfalden, och det är därför bra att 
detaljplaneförslaget utformas så att åkerholmarna bevaras. Gränserna för tomterna bör dras så 
att åkerholmarnas kantzoner sparas, eftersom dessa är särskilt viktiga för den biologiska 
mångfalden. Det bör klargöras hur åkerholmarna och kantzonerna bör skötas för att 
bevara/öka deras naturvärden och även vem som kan ta ansvar för denna skötsel. 
 
Med vänlig hälsning 
 
NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 
 
Tore Söderqvist 
ordf. 
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