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Till berörda  

Revidering av översiktsplan för Nacka Kommun, 
”Hållbar framtid i Nacka” med miljö- och 
hälsokonsekvensbeskrivning   

Upprättad på enheten för strategisk stadsutveckling i mars 2017 
 
Ett förslag till revidering av Nacka kommuns översiktsplan ”Hållbar framtid i Nacka” med 
miljö- och konsekvensbeskrivning har upprättats. Revideringen av översiktsplanen utgår 
från kommunfullmäktiges beslut om översiktsplanens aktualitet i juni 2016. Avsnitten om 
vision, mål och strategier har behållit rubriker och huvudsakligt innehåll, men uppdaterats 
vid behov. Kvantitativa och mätbara mål har införts för bostäder och arbetsplatser. 
 
De viktigaste förändringarna i mark- och vattenanvändningen är den ändrade användningen 
för Bergs gård (f.d. Bergs oljehamn), delar av Dalkarlsängen i Boo och ett mindre 
verksamhetsområde vid Tyresövägen. En del av Gröna dalen är utredningsområde. 
Förslaget innebär justerade gränser mellan vissa områden utifrån beslutade planprogram 
och naturreservat. Riktlinjernas redovisning av bebyggelse och välfärdsanläggningar på 
västra Sicklaön (Nacka stad) samt i Fisksätra, Orminge och Älta har anpassats till antagna 
program och andra politiska beslut. För övriga områden har riktlinjerna justeras i enlighet 
med beslutade detaljplaner, planbesked eller pågående planering 

Samråd 
Kommunstyrelsen har beslutat genomföra samråd om revideringen av översiktsplanen med 
miljö- hälsokonsekvensbeskrivning.  
 
Under samrådstiden 12 april – 16 juni 2017 kommer förslaget med miljö- och 
hälsokonsekvensbeskrivning att finnas tillgängligt i Nacka Stadshus, utställningshallen, 
Granitvägen 15. Utställningshallen är öppen under stadshusets öppettider. 
 
Handlingarna finns även tillgängliga på samtliga bibliotek i kommunen under bibliotekens 
öppettider. 
 
Förslaget till översiktsplan är tillgängligt på kommunens hemsida 
www.nacka.se/oversiktsplan 
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Välkomna till öppet hus 
Förslaget till revidering av översiktsplanen kommer att presenteras vid ett öppet hus i 
Nacka Stadshus, utställningshallen, Granitvägen 15, tisdag 16 maj kl. 15.00-19.00 
 
Synpunkter på förslaget 
Synpunkter på revideringen av översiktsplanen och miljö- och 
hälsokonsekvensbeskrivningen framförs skriftligt senast den 16 juni 2017 till: 
 
strategiskstadsutveckling@nacka.se, skriv KFKS 2016/704 i ämnesraden.  
 
eller till: 
 
Nacka kommun 
Kommunstyrelsen 
Enheten för strategisk stadsutveckling KFKS 2016/704 
131 81 Nacka 
 
Vänligen texta namn- och adressuppgifter! 
 
OBS: Insända synpunkter blir offentliga handlingar. Om en handling skickas via e-post 
behöver den inte samtidigt skickas på annat sätt. 
 
Om Du har frågor om översiktsplanen kontakta kommunens projektledare Sven Andersson  
tel. 08-718 94 65, e-post: sven.g.andersson@nacka.se 
 
 
Enheten för strategisk stadsutveckling 
 
 
 
 
Sven Andersson 
Översiktsplanerare 


