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Sammanfattning 

 Detaljplanen behöver revideras kraftigt eftersom den innebär intrång i Fagersjöskogen 

 Ingen exploatering i alsumpskogen får ske p.g.a. viktig spridningskorridor och ESKO, 
ekologiskt särskilt känsligt område för våtmarker  

 Dålig hushållning med mark- och vatten och förekomst av äldre barrnaturskog gör att 
småhusen måste utgå i planförslaget  

 En bilväg som dras in i Fagersjöskogen accepteras inte 

 Vid Kontoristvägen bör planförslaget ta hänsyn till stora ekar och rödlistade arter  

 Föreningarnas naturinventering visar på högre naturvärden än vad som varit känt  

 Grusplanen vid Kontoristvägen utgör en viktig mötesplats för valborgsmässoeld  

 Detaljplanen strider mot Stockholms stads Miljöprogram  

 Allvarligt att ingen behovsbedömning har gjorts för detaljplanen  

 Detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan  

 Detaljplanen innebär intrång i en känslig del av Hanvedenkilen tillika flaskhals i 
Fagersjöskogen 

 Alsumpskogen kan inte kompenseras med nya anlagda dammar då de kommer inneha 
betydligt lägre biologisk mångfald  

 Att dränera bort vatten från alsumpskogen kan kräva tillstånd 
 

 

 

Allmänt om planförslaget  
Stora delar av Fagersjöskogen ingår i ett ekologiskt särskilt känsligt område (ESKO) gällande 
våtmarker och vattendrag. Alsumpskogen inom aktuellt planområde hänger samman hydrologiskt 
med detta ekologiskt särskilt känsliga område. Att exploatera i ESKO bör alltid undvikas då det strider 
mot miljöbalken. Mot den bakgrunden är aktuell detaljplan inte förenlig med miljöbalken och bör 
därför revideras kraftigt. Planförslaget med småhus är inte acceptabelt då det är mycket dålig 
hushållning med mark- och vatten att bygga småhus i en barrnaturskog med höga naturvärden.  
 
 
 
 
 



Planförslaget – aktuella byggnationer  
Föreningarna har granskat detaljplanen och kommit fram till följande angående flerfamiljhuset vid 
Fagersjövägen, småhusen och flerfamiljshusen vid Kontoristvägen:  
 
Flerfamiljhuset vid Fagersjövägen 
Det är mycket viktigt att alsumpskogen bibehålls för biologisk mångfald, kan föreningarna konstatera, 
då det är högst sannolikt att denna våtmarksmiljö ingår som födosöksområde för exempelvis mindre 
hackspett, spillkråka och fladdermöss. Vidare finns goda förutsättningar för att mindre hackspett kan 
häcka i döda stående björkar i alsumpskogen. Dessutom innebär alsumpskogen en mycket 
betydelsefull ekologisk brygga – spridningskorridor – över till Fagersjöskogen norr om Fagersjövägen. 
Hanvedenkilens skogliga arter är starkt beroende av att denna spridningskorridor inte försvagas ännu 
mer. Således anser föreningarna att det är mycket viktigt att ingen bebyggelse uppförs i alsump-
skogen.  
 
Småhusen 
Föreningarna avråder starkt från att upplåta småhus Fagersjöskogen. Nyproduktion av småhus bör 
hållas till ett minimum inom Stockholms stad och bör helt bortprioriteras i tätortsnära skogar p.g.a. 
dålig hushållning med mark- och vattenområden. Ytan där småhusen planeras i Fagersjöskogen tar 
värdefull barrnaturskog i anspråk plus blandskog med äldre tall, hassel och ett flertal värdefulla 
sälgar. Det är viktigt att bergskanten mot resten av Fagersjöskogen inte blockeras av någon 
bebyggelse.  
 
Flerfamiljshusen vid Kontoristvägen  
Tallar med tallticka och vintertagging helt nära Kontoristvägen har konstaterats av kommunen 
respektive föreningarnas egen inventering. Dessutom växer ett antal värdefulla medelstora till stora 
ekar nära Kontoristvägen. Föreningarna anser att nuvarande planförslag inte är lämpligt då tallar 
med tallticka och vintertagging, två rödlistade arter, kommer att avverkas. I synnerhet 
vintertaggingen är viktig att spara då den är sällsynt. Ett reviderat planförslag bör innebära att 
rödlistade arter bibehålls samt att hänsyn tas till de framtidsekar som står vid södra delen av 
Kontoristvägen.  
 
Kommentar till underlag om ”Ekologiska och rekreativa värden”.  
Mot bakgrund av att aktuell detaljplan förlagts i ett kärnområde för biologisk mångfald, Fager-
sjöskogen, är det förvånade att inte större ekonomiska resurser har lagts på att inventera flora och 
fauna. Det är klart problematiskt att inte ett mer omfattande underlag om ekologiska värden kunnat 
sammanställas för det mycket viktigt att fakta inhämtas tidigt i planprocessen.  
 
Under resten av 2015, med start i vår, krävs nu att det görs en betydligt mer detaljerad natur-
inventering av planområdet, anser föreningarna. Mycket mer dokumentation om flora och fauna 
respektive skogliga strukturer behöver redovisas om planområdet. De beskrivningar som redovisas i 
befintligt underlag om ”Ekologiska och rekreativa värden” behöver fördjupas mer. Nuvarande 
framtaget underlag räcker inte för att beskriva planområdet i sig respektive planområdet i en 
kontext.  
 
Egen inventering utförd  
Föreningarna har genomfört en egen naturinventering. Inventeringen bifogas med detta yttrande.  
 
Tidigare ställningstaganden talar emot planförslaget  
Detaljplanen är inte förenligt med RUFS2010 då här tydligt står att Gröna kilar ska värnas och att 
spridningskorridorer inte ska försämras. Planförslaget innebär ett betydande försämring av 
spridningsmöjlighetera i Hanvedenkilen för skogslevande arter, i synnerhet barrskogslevande mesar.  
 



Planområdet ingår i Hanvedenkilen och översiktsplanen anger att de Gröna kilarna ska värnas. I 
stadens översiktsplan anges att den ekologiska infrastrukturens kvaliteter och samband, i form av 
kärnområden, spridningszoner och buffertzoner ska värnas och utvecklas så att stockholmarnas 
behov av en upplevelserik rekreation inte äventyras eller att omistliga ekologiska värden går 
förlorade.  
 
Gällande tät stadsbebyggelse i Hökarängen så inkluderar det inte Fagersjöskogen. Aktuell detaljplan 
är förlagd i Fagersjöskogen och inte i det område som är orangefärgat på översiktsplanekartan. Se 
utsnitt ur översiktsplanekartan nedan, pil visar var planområdet är.  
 

 
 
 
En behovsbedömning saknas för detaljplanen   
Föreningarna ser allvarligt på att ingen behovsbedömning finns att tillgå i aktuell detaljplan, enbart 
underlag till behovsbedömning har tagits fram av bl.a. Miljöförvaltningen vilket görs rutinmässigt. En 
behovsbedömning ska göras och redovisas i en fysisk handling för att det ska gå att härlededa hur 
kommunen bedömt och resonerat baserat på underlag och andra källor. Att Miljöförvaltningen 
skriver sitt underlag innan någon inventering görs i planområdet är problematiskt eftersom 
Miljöförvaltningen då riskerar att göra bedömningar på osäkert faktaunderlag.  
 
Planförslaget inte förenligt med kommunens Miljöprogram  
Föreningarna ser allvarligt på att planförslaget inte är förenligt med kommunens eget miljöprogram, 
vilket bör ge en klar signal om att planförslaget måste revideras. Miljöförvaltningen bedömer att 
naturmiljön utgör den viktigaste miljö- och hälsofrågan att ta hänsyn till i detaljplaneringen och att 
redovisa i planhandlingarna och skriver följande i sitt eget underlag till behovsbedömning (2013):  
 

”Ianspråktagande av mark för bebyggelse inom detaljplaneområdet går emot följande 
mål i Stockholms Miljöprogram 2012-2015: 4.1 Mark- och vattenområden som har 
särskild betydelse för den biologiska mångfalden ska stärkas och utvecklas 4.2 Grön- 
och vattenområden som är särskilt attraktiva för rekreation ska stärkas och utvecklas.” 

 
Med föreningens egen inventering om natur- och rekreationsvärden stärks bilden ytterligare av att 
planförslaget inte är förenligt med kommunens miljöprogram.  
 



Klart bristfällig anpassning av ny bebyggelse  
Stadsbyggnadskontoret skriver följande på sidan 16 i planbeskrivningen:  
 

”Bebyggelsen har anpassats efter befintlig terräng och natur, med ambitionen att göra 
ett så litet intrång som möjligt i naturmarken.” 

 
Mot bakgrund av vad som står i Stadsbyggnadskontorets rapport ”Stockholms ekologiska känslighet” 
så hade aktuell detaljplan behövt anpassats efter befintlig terräng så att ingen exploatering skedde i 
alsumpskogen eller i den äldre barrskogen. Föreningarna anser inte att bebyggelsen har anpassats på 
ett sätt som innebär att ekologiskt känsliga naturmiljöer undviks, det gäller särskilt alsumpskogen 
som definitivt inte bör bli föremål för exploatering. Exploatering i alsumpskogen innebär ett stort 
intrång i naturmarken.    
 
Specifika synpunkter gällande alsumpskogen  
Alsumpskogen inom planområdet har inte redovisats på ett tydligt varken i bilder eller i text sätt 
anser föreningarna, vilket är förvånande. Nedan görs följande nedslag i frågan om alsumpskogen.  
 
Alsumpskogen hänger samman med ESKO 
Föreningarna anser att alsumpskogen hänger samman med ekologiskt särskilt känsliga 
våtmarksområden i Fagersjöskogen.  
 
Kommunens underlag om ekologiska och rekreativa värden  
Naturtypen alsumpskog/alkärr nämns inte i kommunens underlag om ekologiska och rekreativa 
värden utan istället nämns fuktlövskog. Föreningarna anser att alsumpskog bör användas då 
sumpskogen har ett stort inslag av al där flera alar är högväxta och har mindre socklar. I den västra 
delen av alsumpskogen återfinns fuktlövskog.  
 
Markavvattning i en alsumpskog kan kräva tillstånd  
Stockholms stad avser att markavattna en för Stockholms förhållanden medelstor naturlig våtmark, 
tillika alsumpskog. Föreningarna ser inget i planbeskrivningen som handlar om detta, något 
föreningarna finner förvånade eftersom det ofta krävs tillstånd för markavvattning eller t.o.m. en 
vattendom.  
 
Alsumpskogen går inte att kompensera med anlagd grävd damm  
Även om det finns ännu mer hydrologiskt orörda skogsekosystem gällande sumpskogar i Stockholm 
så är de få och den alsumpskog som ligger inom planområdet har inslag av strukturer som hör till 
naturlig alsumpskog. Det är främst högvuxna alar som är så gamla att de utvecklat mindre socklar, 
kraftiga rotstöd eller grova stambaser,  
 
Detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan  
Stadsbyggnadskontoret redogör i planbeskrivningen, sidan 30, varför aktuell detaljplan inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Föreningarna anser att aktuell detaljplan har betydande miljöpåverkan 
och redovisar nedan visa det som talar emot Stadsbyggnadskontoret.  
 
Föreningen anger här följande skäl till varför detaljplanen för Ullerudsbacken innebär betydande 
miljöpåverkan:  
Läget; planområdet utgörs av gammal barrblandskog och alsumpskog som erbjuder speciella 
livsmiljöer för våtmarksgynnade arter och arter knutna till gammal barrskog.  

Förekomst av rödlistade arter, signalarter och sällsynta arter; hittills har rödlisade arter som tallticka, 
ekticka, reliktbock och vintertagging observerats i planområdet. Föreningen har talat med personal 
på Naturvårdsverket och de anger att exploateringar som innebär förlust av rödlistade arter ska 



medföra att detaljplanen innebär betydande miljöpåverkan1. Signalarter som observerats är t.ex. 
tallticka och grovticka. Att det aktuella planområdet liksom Fagersjöskogen som helhet innehar höga 
naturvärden finns det många kvitton på.  

Värdefulla naturmiljöer; inom planområdet återfinns ädellöv i form av ek och lönn. Gammal 
barrskogskog förekommer också i planområdet. Förekomst av liggande och stående död ved bidrar 
till goda förutsättningar för vedlevade arter i planområdet.  

Koppling till värdekärnor; planområdet berörs av värdekärna för tall. Flera gamla tallar på drygt 150 
år (sannolikt uppåt 200 år) finns även i planområdet och här finns livsmiljöer för bl.a. tallticka 
(rödlistad NT) och grovticka. Värdekärnan för tall hänger samman med den regionalt betydelsefulla 
värdekärnan i Hanveden söder om Magelungen.  
 
Trafik 
Föreningarna anser att det är ett mycket olämpligt förslag att bygga en bilväg mellan Kontoristvägen 
och Fagersjövägen. Det finns idag en grönskande och trafiksäker promenadväg mellan 
Kontoristvägen och Fagersjövägen och den används av både barn och vuxna (däremot behövs ett 
ordentligt övergångsställe där promenadvägen tar slut vid Fagersjövägen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Stockholms Naturskyddsförening  För Söderorts Naturskyddsförening  
 
Beatrice Sundberg, ordförande  Staffan Willén, ordförande  
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Samtal med personal på Naturvårdsverket 2012-05-09 


