Öppet brev till styrande i Österåkers kommun
Åkersberga 4 juli 2018
Rätta er efter domen, rädda Säbyviken nu!
Säbyvikens miljö är allvarligt hotad. Den är den tredje syrefattigaste viken i Stockholms skärgård.
Trots det antog Österåkers kommun med minsta möjliga majoritet detaljplanen för Säbyvikens
marina hösten 2016. Mark- och miljödomstolen upphävde planen den 4 december 2017. Mark- och
miljööverdomstolen gav inte prövningstillstånd till kommunens överklagande. Domen gäller och
Säbyvikens marina har nu ingen gällande detaljplan.
Det är dags för kommunen att rätta sig efter domen!
Efter att ha följt diskussioner i kommunfullmäktige får vi uppfattningen att kommunen nu avvaktar
ett nytt underlag som ska tas fram av kommunens förvaltning och företrädare för familjen Douglas.
Syftet, som man får förmoda, ska leda till en ny detaljplan. Om man utgår från domen finns det skäl
att anta att ett sådant underlag inte tas fram så snabbt vilket torde innebära en försenad hantering
av fullföljande av domen.
Vi vill poängtera att domstolen angav fyra brister i Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB), där varje
brist i sig innebär skäl att upphäva detaljplanen.







Otillräckligt utrett om och vilka miljökvalitetsnormer som kan komma att överträdas.
De miljöförbättrande åtgärderna finns inte med i detaljplanen. Kommunen räknar med att
lösa detta via exploateringsavtal med fastighetsägaren. Det innebär sämre möjlighet till insyn
om och vilka miljöförbättrande åtgärder som verkligen genomförs.
Otillräcklig när det gäller utredning av alternativa lokaliseringar av småbåtshamn. Kommunen
vill erbjuda kommunens invånare fler båtplatser och borde därför också ha utrett andra
alternativ på andra platser i kommunen.
Särskilda skäl saknas för att upphäva strandskyddet för de nya områden som marinan ska
expandera inom enligt den upphävda detaljplanen. Strandskydd har två syften:
- att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden
- att bevara goda livsvillkor för djur och växter

Dessutom har det framkommit att det är oklart vem som äger vattnet där Säbyvikens marina ligger.
Lantmäteriet förordar att en sådan utredning görs.
Naturskyddsföreningen anser att de miljöförbättrande åtgärder som skulle genomföras med stöd av
exploateringsavtal när detaljplanen trädde i kraft, måste genomföras redan nu. Marinan har under
lång tid belastat miljön med båtbottenfärger, muddring, dagvatten med mera.
Undersökningar visar att tillståndet är kritiskt för gäddans rekrytering inte bara i Säbyvik, utan även i
vikar som inventerats i jämförande syfte. Dessutom var den totala yngelförekomsten 2014, sett till
samtliga arter, mycket låg i synnerhet i Säbyvik (Gäddans rekrytering i Säbyvik 2014, Rapport 2014:13
Naturvatten i Roslagen AB).

Den föreslagna gäddvåtmarken vid Ubbybäcken bör snarast skapas liksom kantzoner (för att filtrera
dagvatten). Marinans övriga negativa konsekvenser på miljön bör minimeras genom modern teknik
(spolplattor, omhändertagande av slipdamm från båtbottenfärg, etc).
Invånarna i Österåkers kommun förväntar sig att den härliga skärgårdsmiljön prioriteras. Det är hög
tid att vårda varumärket! Att bli länets mest attraktiva skärgårdskommun, som Österåker vill vara,
redan 2020 kräver medvetna prioriteringar, arbete, engagemang och kunskap.
Naturskyddsföreningen hoppas med detta öppna brev få en dialog där ni styrande förtydligar för oss
vad ert kommande agerande är kring domen. Idag upplever vi en stor oro efter att ha tagit del av
diskussionerna i kommunfullmäktige.
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