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Överklagan Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl., Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka, Dnr KFKS 2007/12-214

Vi yrkar att Länsstyrelsen upphäver beslutet i Nacka Kommunfullmäktige 
2011-05-23, § 141,  att anta detaljplanen för Kvarnholmsförbindelsen. 

Vi begär anstånd till den 31 augusti 2011 för att få möjlighet att närmare utveckla överklagandet. Vi har för avsikt att då inkomma med en fullständig och detaljerad överklagan på detta beslut. 

Som vi tidigare tillskrivit kommunen är vi starkt kritiska till Kvarnholms-förbindelsen. Det finns stora brister i detaljplanen. Flera grundläggande fakta gällande påverkan på Ryssbergen, Vikdalen, Järlahöjden, Kvarnholmen och Svindersviken saknas trots att detta påpekats i tidigare planhantering.

Ryssbergen är en väldigt unik och speciellt bevarandevärd miljö och dess skog och mark kommer för alltid att förändras efter tunnelbygget. Naturområdet har förblivit obebyggt på grund av sin besvärliga geologi. Att bygga en tunnel samt allt vad där medför skadar Ryssbergen för alltid. Detta ingrepp är i kraftig kontrast mot kommunens ambition att skapa ett naturreservat av området. 

Vi vill peka på följande punkter i vårt överklagande:
Alternativa lösningar inte har utretts seriöst, fyrstegsprincipen har inte tillämpats.
Bron strider mot flera nationella och regionala miljömål.
MKB:n är undermålig vad det gäller redovisning av effekter på utsläpp av klimatpåverkande gaser från trafiken.
Trafikprognosen som ligger till grund för planeringen är undermålig, en dubblering av befolkningen påstås leda till en tredubbling av trafiken.
Stora ingrepp sker i område av riksintresse för kust och skärgård.
Påverkan under byggtiden på Ryssbergens känsliga natur är inte ordentligt redovisat. inte heller hur omkringliggande bostadsområden påverkas av bl.a. byggtrafik.


Bron ger upphov till stora ingrepp i en miljö som är registrerad nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och som av dem beskrivs som ett ”Tyresta Nationalpark i miniatyr”.
Planen strider mot de grundläggande hushållningsreglerna i miljöbalken och mot miljöbalkens portalparagraf om en långsiktigt hållbar utveckling och att värdefulla naturmiljöer ska skyddas.
Särskild sammanställning av miljöbedömningen saknas.
Förbindelsen generar ytterligare trafik i områden som redan idag är hårt belastade av luftföroreningar och buller.
Fornlämningar i Svindersviken kommer att påverkas när bottensediment rivs upp vilket inte inte är omnämnt i detaljplanen, ex Nackastrandsvraket. 
Ryssbergens geologi är inte tillräckligt utredd. Sprickbildningar nonchaleras och kan leda till problem likt Hallandsåstunneln.

Detaljplanen bör upphävas och angivna punkter är enligt oss skäl för att upphäva detaljplanen. 
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