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Yttrande angående Förslag till Kustprogram för Nacka  

Saltsjöbadens villaägareförening har med glädje konstaterat att Nacka kommun har 
startat projektet Kustprogram. Så vitt vi kan bedöma har de inventeringar och 
utredningar som genomförts hanterats professionellt och lett till en väl underbyggd 
dokumentation. Vår förhoppning är att programmet tas till grund för en planering som 
medför att våra värdefulla stränder och vattenområden skyddas och utvecklas på ett för 
naturen långsiktigt hållbart sätt och hålls fortsatt tillgängliga för kommuninnevånarna. 

Vår erfarenhet säger dock att den har typen av planer och andra dokument som 
presenteras från Nacka kommun tenderar att inte bli annat än en handling som till stora 
delar ignoreras när exploateringar och planprojekt planeras och genomförs.  Vi skulle 
därför gärna se en mer bindande skrivning om hur man ämnar följa det framtagna 
Kustprogrammet.  

Det påstås att den nya strandskyddslagen, som infördes för ett år sedan, inte resulterat i 
färre dispenser från strandskyddet än tidigare. Vi tror att de flesta som flyttar till 
sjönära områden i Nacka värdesätter möjligheten att nå vatten högt. Vi anser att 
kommunen måste agera aktivt för att så ska vara möjligt för flertalet och inte bara för de 
som bor närmast vattnet/kusten.  

Vi anser att många områden utanför strandskyddets 100- och 300-metersgänser är att 
betrakta som värdefulla kustområden och borde beröras av Kustprogrammets 
skyddsbestämmelser.  

Vi ställer oss positiva till att Sumpholmen i Baggen införlivas med Skogsö naturreservat 
liksom att Svärdsö blir ett naturreservat Vi skulle gärna se att man planerade fler marina 
naturreservat. 
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Nacka är en skärgårdskommun och vi anser att det är viktigt att det, som det föreslås i 
Kustprogrammet, ges ökade möjligheter till båtplatser, marinor och bryggor. Allmän 
brygga på Skogsö är ett bra förslag liksom tankarna på utbyggd båtburen kollektivtrafik. 
Vi vill särskilt trycka på vikten av att Fisksätra Marina utvecklas och helt inriktas på 
verksamheter med marin anknytning som inte får störas av eventuell bostadsbebyggelse 
på eller i omedelbar närhet av området. Varvet har kulturhistoriskt värde och man bör 
försöka bibehålla de ursprungliga byggnaderna i upprustat skick. Varvet vid skutviken 
är likaså ett varv med historiska värden som bör beaktas. Sannolikt ett varvsområde 
som skulle kunna lämpa sig för hantering av gamla och nya träbåtar, bevarande av 
båtbyggartraditioner mm.  

Till sist vill vi poängtera att vi blev medvetna om Kustplanen, liksom för övrigt Grönplan, 
av en händelse vid ett besök på ett av kommunens bibliotek. Representerande drygt 900 
medlemmar boende i de områden som avhandlas i planerna och därmed direkt berörda, 
anser vi att det vore rimligt att handlingarna tillställts oss för kommentar. 
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