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§ 20

KUN 2022/18

Samråd över detaljplan för Henriksdalsbacken, del av
fastigheten Sicklaön 37:11, Nacka kommun
Beslut
Kulturnämnden antar förslag till yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 1
mars 2022.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Kulturnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter över detaljplan för Henrikdalsbacken
på Sicklaön, Nacka kommun. Projektet är beläget på Henriksdals-berget öster om
Henriksdalsringens befintliga bebyggelse och innebär att en del av ett obebyggt naturområde
tas i anspråk för bebyggelse. Bebyggelse föreslås på båda sidor av Henriksdalsbacken med
cirka 450 bostäder, verksamheter och en förskola. Henriksdals-backen får därmed en karaktär
av stadsgata med byggnader som omger den på bägge sidor. Bebyggelsen föreslås få mellan
två och nio våningar.
Men hänvisning till argumenten mellan motstående intressen för riksintresse för
/kulturmiljö/landskapsbild som beskrivs i planbeskrivningen, är bedömningen att planerad
utveckling av Henriksdalsbacken är positiv för utvecklingen av Nacka Stad. Planeringen är i
enlighet med översiktsplan.
Kulturnämnden lämnade yttrande för detaljplaneprogram för Henriksdal som spänner över ett
större område och där Henriksdalsbacken ingår (KUN 2017/32). De påpekanden som kvarstår
och som är aktuella för denna detaljplan är att siluetten av framtida höga fastigheter tas i
beaktan med hänsyn till kulturmiljöprogrammet och riksintresset för kulturmiljövärden. Nya
byggnader ska inte i större utsträckning störa vyn från olika håll. Gestaltningen av nya
fastigheter ska smälta in i omgivningen och harmoniera med befintlig bebyggelse. Samt att
generösa glasytor på bottenplan skapar ljusa gatumiljöer som ger trygghet.
Handlingar i ärendet
Bilaga 2. Planbeskrivning
Bilaga 3. Plankarta
Bilaga 4. PM Kulturmiljö
Bilaga 5. PM Riksintresse Farled
Tjänsteskrivelse samråd Henrikdalsbacken
Bilaga 1. Förslag till yttrande över detaljplan Henrikdalsbacken
Yrkanden
Lovisa Emanuelsson (S) yrkade att nämnden skulle anta förslag till yttrandet med
följande komplettering:
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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1. Bevara den skog som kallas trolldalen genom att bygga på andra ställen.
Flytta bebyggelse från skogen till exempelvis slänten ner mot
Kvarnholmsvägen på ömse sidor bron.
2. Skapa ökad tillgänglighet genom att anlägga spänger ("träbryggor")
så rullstolsburna och barnvagnar kan tillgodogöra sig skogsmiljön.
3. Anlägg vindskydd och grillplatser på bergen i och omkring trolldalen.
4. Bevaka att ny byggnation inte skymmer Henriksdalsberget ikoniska rena fasad.
Alternativt utforma ny bebyggelse så att det bidrar ytterligare till att befästa landmärket.
5.
Kulturnämnden påpekar att den föreslagna bebyggelsen har en stor negativ påverkan på riksin
tresset
Beslutsgång
Kulturnämnden ajournerade sammanträde mellan kl. 18.45-19.00
Kulturnämnden beslutade först att anta förslag till yttrande.
Ordföranden ställde Lovisa Emanuelssons tilläggsyrkande mot avslag och fann att nämnden
beslutat att avslå tilläggsyrkandena.
Jan Salomonsson (V) deltog inte i beslutet.
Protokollsanteckningar
Päivi Dahlin lät anteckna följande för Nackalistan:
"NL anser att Trolldalen borde få vara orörd. Den behövs för biodiversiteten och som
rekreationsplats för de boende på Henriksdalsberget. Det som är ytterst beklämmande i
planerna är den mörka förskolegård, som kommer att påverka barnens lekar negativt. Med
tanke på att så många nya boende flyttar in borde ett bibliotek etableras i området. Det skulle
behövas som en samlingspunkt, där de boende kan sammanstråla över åldersgränserna."
Jan Salomonsson lät anteckna följande för Vänsterpartiet:
"Vänsterpartiet noterar att vi i tidigare instanser inte fått gehör för våra invändningar kring de
allvarliga miljökonsekvenser som detaljplanen innebär för grönområden som geografiskt
sträcker sig från Djurgården till Nackareservatet, där bl.a. Trolldalen ingår som en viktig
delsträcka i en större migrationsled för djur. Det kan vi dock endast beklaga i den här
instansen.
Vänsterpartiet avstår från att delta i beslutet med hänvisning till vår tidigare begäran om
återremittering av detaljplanen i KS.
Trots att vi inte deltar i beslutet passar vi i den här protokollsanteckningen på att framföra ett
par synpunkter:
 Vänsterpartiet anser att alla byggprojekt som inleds i samband med utvecklandet av
Nacka stad, och i andra sammanhang inom kommunen, explicit ska omfattas av
enprocentsregeln för utsmyckning av offentliga miljöer.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vidare anser vi att man om man ska bygga vid Henriksdalsberget behöver ta höjd för
Henriksdals och Finnbodas behov av en närliggande lokal för kulturverksamheter, och
att ett mindre kulturhus därmed bör ingå i detaljplanen."

Åsa Marnell lät anteckna följande för Miljöpartiet:
"Miljöpartiet anser att bebyggelsen i Henriksdalsbacken/Trolldalen ska begränsas med tanke
på områdets höga naturvärden och att det är ett viktigt och omtyckt rekreations- och
lekområde. Det är inte annat än kortsiktigt att bebygga skogen och Miljöpartiet har redan från
början föreslagit alternativa lägen för bostäder på redan exploaterad mark.
Tidigare har Nacka kommun arbetat med ekosystemtjänster inom,ramen för stadsplaneringen.
På kommuns webbsida finns rapporten ”Visualisera och värdera ekosystemtjänster i
kommunal samhällsplanering – Ekotjänster i
Nacka” https://www.nacka.se/49b695/globalassets/boende-miljo/dokument/parknatur/ekotjanster_slutrapport.pdf . Denna rapport är aktuell även för detta planområde.
Kulturella ekosystemtjänster är sådant som gör oss människor glada och som ger livet mening
genom till exempel tillgången till rekreation/friluftsliv, estetik/inspiration, kulturarv samt
biologisk mångfald. Det är vår uppgift i Kulturnämnden att bevaka och säkerställa tillgången
till kulturella ekosystemtjänster så att det inte bara blir fina ord på pappret utan även omsätts i
verklighet när Nacka förtätas. Miljöpartiet noterar att kulturella ekosystemtjänster inte längre
involveras i yttranden som kulturnämnden gör. Vi hoppas, genom att MP uppmärksammar
detta i och med det här ärendet, att tjänstepersonerna framöver kommer beakta kulturella
ekosystemtjänster i kommande yttranden om detaljplaner.
Miljöpartiet vill också påpeka att i ärendeunderlagen beskrivs riksintresset och att
bebyggelsen har stor påverkan på samt negativ inverkan på riksintresset. I yttrandet däremot
nämns riksintresset lite lamt och inte alls i samma ordalag som i tjänsteskrivelserna, det står
bara att det ska beaktas. Miljöpartiet anser att det är kulturnämndens ansvar att föra fram på
ett mer detaljerat sätt hur riksintresset kommer påverkas av föreslagen byggnation."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

4 (4)
22 mars 2022
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

§ 21

KUN 2022/15

Samråd över Skarpnäs naturreservat
Beslut
Kulturnämnden antar förslag till yttrande enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelse daterad den 28
februari 2022.
Beslutet justeras omedelbart.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med naturreservatet är att bevara ett tätortsnära naturområde för rekreation och
friluftsliv samt bevara dess gamla skogar, hällmarker, sjöar, våtmarker, brandfält och hävdade
marker, samt dess artrika växt- och djurliv. Reservatets karaktär med grova, gamla och döda
träd, inslag av ädellövträd samt kulturmiljöer ska särskilt vårdas och gynnas. Det finns inga
fornlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets databas, Fornsök. Däremot finns ett
flertal lämningar av äldre bebyggelse och anläggningar i reservatet.
På de informationstavlor som tas fram bör förses med QR koder som är kopplade till
kommunens hemsida. På detta sätt kan besökare ta del av mer information och få kunskap om
Nackas historia och kulturarv i det specifika området.
Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse Skarpnäs naturreservat
Bilaga 1. Förslag till yttrande samråd Skarpnäs naturreservat
Bilaga 2 Beslut Skarpnäs naturreservat
Bilaga 3 Plankarta Skarpnäs naturreservat
Beslutsgång
Kulturnämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.
Protokollsanteckning
Päivi Dahlin lät anteckna följande för Nackalistan:
"NL anser att det är på tiden och utmärkt att upprätta Skarpnäs naturreservat. Det är ett
fantastiskt fint område med varierad natur med möjligheter till allehanda friluftsaktiviteter.
Det som är beklagligt i dessa planer är utvidgandet av Kummelbergets industriområde. Redan
nu störs den fantastiska omgivningen av Vittjärn av buller och odörer. Och vi vill ju ha flera
aktörer i Nacka och inte skrämma iväg dem med kortsiktiga ogenomtänkta planer."

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

