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Nynäshamns kommun 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
149 81 Nynäshamn      28 december 2006 
 
 

Synpunkter på förslag till detaljplaneprogram för Nickstaviken 
(upprättad 2006-09-14, dnr 2002.0457) 
 
Vi har tagit del av ovanstående förslag till detaljplaneprogam och lämnar härmed följande 
synpunkter. 
 
Enligt lagen är strandskyddets syften att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv 
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. Därför är vår 
allmänna inställning att strandskyddad mark ska förbli oexploaterad. Intrång i strandskyddet 
får endast ske i undantagsfall och i så fall utan att strandskyddets syften motverkas. De 
förändringar som föreslås i detaljplaneprogrammet kan utgöra ett sådant undantag, men det 
krävs då att förändringarna genomförs med omsorg och utgår från vad den marina miljön tål. 
Mer specifikt anser vi följande: 
 
1. Den föreslagna utökningen av pontonbryggor i Nickstaviken är mycket stor. Det rör sig 

om en ökning med nästan 200 procent (från nuvarande ca 240 båtplatser till 700). Det här 
är troligen en alltför stor ökning för att vara förenlig med bevarade livsvillkor för djur- 
och växtlivet i Nynäsviken inklusive Nickstaviken. Området måste vara föremål för en 
noggrann marinbiologisk undersökning så att det kan göras en vetenskaplig bedömning av 
vilken ökning som är förenlig med bevarade livsvillkor. Undersökningen måste vidare ta 
hänsyn till de speciella förhållanden som kännetecknar Nynäsviken med dess trånga 
inlopp och begränsade vattenomsättning. Den långa vägen ut till öppet vatten gör att de 
allra flesta båtar kommer att gå för motor under en lång sträcka, vilket leder till en 
betydande ny miljöbelastning. Antalet båtplatser måste anpassas efter vad den marina 
miljön tål. Det är av största vikt att förutsättningarna för t.ex. fiskfaunan inte försämras.  

 
2. En ökning av antalet båtplatser leder till större lokala utsläpp av föroreningar som t.ex. 

oljespill. Därför bör kommunen ställa höga miljökrav på de tilltänkta båtverksamheterna 
(inklusive bryggföreningarna/båtklubbarna), så att t.ex. användningen av miljövänliga 
båtbränslen maximeras och användningen av farliga kemikalier minimeras. Ett 
kontrollprogram för att se till att kraven efterlevs bör också utformas. 

 
3. Förslaget att göra en översyn av befintliga bryggor och låta ta bort de olovliga är bra. Det 

är viktigt att en sådan borttagning av bryggor verkligen blir ett resultat av den föreslagna 
förändringen vid Nickstaviken, så att resultatet inte enbart blir nytillskott av bryggor. 
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4. Att låta allmänheten ha bra tillgång till strandlinjen är en god tanke, och för att uppnå 
detta kan det vara en god idé att skapa sammanhängande gångstråk. Detta får dock inte 
medföra några stora förändringar av strandlinjen eller leda till följdexploateringar. I 
förslaget talas om "strandpark", och om detta betyder ett alltför kraftigt 
"iordningsställande" av naturen kan växters och djurs naturliga livsmiljö drabbas. Största 
varsamhet bör iakttas när det gäller förändringar av de naturliga strandmiljöerna, och 
några följdexploateringar bör inte tillåtas. 

 
5. Vi frågar oss hur det är tänkt att ordna vinteruppläggning av båtarna? Var ska båtarna tas 

upp, var ska vinteruppläggningen vara och hur ska båtarna transporteras till 
vinteruppläggningsplatsen? Sådana frågor bör besvaras parallellt med den fortsatta 
planeringen. Vi förutsätter att vinteruppläggningsplatsen inte blir en följdexploatering som 
gör intrång på strandskyddet. 

 
6. Vi håller med om att en miljöbedömning krävs. Den MKB som upprättas måste innefatta 

en tillräckligt ambitiös marinbiologisk undersökning så att den rimliga dimensionen på 
antalet båtplatser kan bedömas (jfr punkt 1). 

 
7. Kommunen bör utreda om det finns alternativa och mer fördelaktiga platser för en 

utbyggd småbåtsverksamhet. Norviksområdet kan vara en utmärkt sådan plats om det 
planerade storhamnsprojektet inte blir verklighet. 

 
Med vänlig hälsning 
 
NYNÄSHAMNS NATURSKYDDSFÖRENING 
 
 
 
Tore Söderqvist 
ordf. 
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