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Synpunkter på Fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa till Vålarö 
 

 

Aktuell utställningsversion av översiktsplanen är förändrad till det bättre jämfört med samråds-

versionen 2010, men den är fortfarande ensidigt inriktad på att exploatera och vi saknar beskrivning 

av hur natur- och kulturvärden ska utvecklas och bevaras i kustområdet. 

 

När det nu gäller att bygga fler bostäder längs kusten Sjösa – Vålarö bedömer vi i att nyttan av nya 

bostäder är betydligt lägre än den skada det skulle medföra.  Särskilt viktigt är att lantbruksdriften i 

kustlandskapet inte äventyras. Den har, med sina betande djur, stor betydelse för de mycket höga 

naturvärden som råder i området. En levande landsbygd nära tätorten gör samtidigt boende och 

turism attraktivt i Nyköpings kommun. 
 

 

Synpunkter på respektive exploateringsområde 

 

Limmersvik 

Med närheten till Sjösa med fungerande infrastruktur synes området lämpligt att bebygga. I enlighet 

med Miljökonsekvensbeskrivningen finns hänsynskrävande naturvärden vilket medför att storleken 

på exploateringen bör begränsas. 

 

Horn-Stäk 

Under förutsättning att exploateringen inte kommer i konflikt med lantbruksdriften och 

naturvärdena i Sjösakärret förefaller byggplanerna vara godtagbara.  

 

Väganslutning mellan Horn och Lappetorp 

Utmed grusvägen mellan Horn och Lappetorp kring Backa är skogsbrynen mycket skyddsvärda då de 

är livsmiljö för många, däribland särskilt skyddsvärda, fågelarter. Att förlägga väg på ängs- och 

betesmarkerna vore helt förkastligt för biologisk mångfald och lantbruk. 

 

Lappetorp 

I Miljökonsekvensbeskrivningen påtalas att utökad bebyggelse kan vara störande för lantbruket med 

risk att verksamheten upphör. Slutsatsen av detta är att föreslagen exploatering med nuvarande 

utformning bör utgå. En komplettering med enstaka hus kan kanske vara möjlig i syfte att göra 

området med befintlig bebyggelse attraktivt. 
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Brannebol 

Området med värdefulla ängs- och betesmarker samt nyckelbiotoper och närheten till Gårsö-Fågelö 

med rika betesmarker och strandängar måste lämnas orörda. 

 

Ångaberget/Ladbacken 

Ångaberget med hällmarkstallskogar, värdefulla biotoper och närheten till skyddsvärd kust är direkt 

olämplig att exploatera.  

 

Ånga/Norra skogen 

En nyckelbiotop som bör undantas helt från exploatering. Dock skulle gles bebyggelse inom minskat 

bebyggelseområde kunna begränsa skadan på naturvärden. Kommunen bör självkritiskt fråga sig om 

man kan uppföra ett attraktivt bostadsområde här. Vi är som regel positiva till kommunens 

bostadsbyggande i stadsnära miljö där människor vill bo och där skadan på naturvärden är ringa.  

Vi har samtidigt noterat senare års utspridda exploatering av Lappetorp, Arnö och Malmbryggshage 

och konstaterar att kommunen verkar ha svårt att skapa attraktiva bostadsområden i icke-stadsnära 

miljö.       

 

Vi vill nu att kommunen avstår från att sprida tätortsbebyggelse i kustområdet eftersom sådan 

varken är klimatsmart eller en given framgång när det gäller att skapa attraktivt bostadsområde.  
 
För bevarande av höga naturvärden och en rik kulturmiljö vill vi att kommunen helt avstår kustnära 
bostadsbyggande öster om Lappetorp. 
 

Sveriges riksdag har i lag skyddat kust- och skärgårdsområdet i syfte att natur- och kulturvärden ska 

ha företräde framför andra intressen. Att exploatera kusten enligt den fördjupade översiktsplanen 

torde därför strida mot svensk lag och även skada riksintresse. 

 

Naturskyddsföreningen vill skydda naturen, inte bara för naturen själv utan även för framtidens 

människor och därför bör de orörda kustavsnitten förbi orörda. 

   

Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Mikael Gemsiö 
Naturskyddsföreningen Södra Sörmland 
 
 
 
 

 


