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Sammanfattning
Fastighetsägaren för Arbottna 1:28 avser att exploatera fastigheten på Muskö i
Haninge kommun. Inom området planeras ett ekologiskt produktions- och
besökscentrum med jordbruksdrift, vidareförädling och konferensverksamhet
samt byggnation av ny permanent- och fritidsbebyggelse. Projektet har en hög
hållbarhetsambition där ett mål är att Arbottnas naturvärden ska vårdas och
utvecklas.
Fortsatt utbyggnad i programområdet ska kunna ske med flera detaljplaneetapper. Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska kommunen inför upprättande eller
ändring av detaljplan göra en miljöbedömning om planen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Syftet med detta underlag är att utreda effekter och
konsekvenserna av utbyggnad inom programområdet samt ge förslag till åtgärder för att begränsa konsekvenserna. Sammantaget bedöms exploateringen
av området medföra risk för betydande miljöpåverkan vilket därmed kräver att
en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning utförs vid upprättande av
detaljplaner. Denna bedömning gäller programområdet som helhet. Om den
fortsatta planeringen delas upp på flera detaljplaner kan annan bedömning
komma att övervägas för delar av området i senare skede.
I det kommande detaljplanearbetet ska aktuella miljöaspekter beaktas. Lämpliga anpassningar och åtgärder behöver vidtas för att minimera de negativa
miljökonsekvenserna. En del förslag inför detta arbete finns redovisat i denna
rapport. I det kommande detaljplanearbetet måste beaktas vilka tillstånd,
dispenser eller anmälningar som kan komma att krävas i området. Det kan
bland annat gälla åtgärder som berör biotopskyddade områden, strandskyddsområden eller de vatten- och avloppsanordningar som krävs.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Efter att den militära verksamheten minskat har möjlighet givits att ta
ytterligare områden på Muskö, Haninge kommun, i anspråk för bostäder och
annan bebyggelse. Fastighetsägaren för Arbottna 1:28 avser att exploatera
fastigheten Arbottna 1:28. Fastighetens areal är cirka 220 hektar. Utbyggnaden
bedöms komma att ske med flera detaljplaneetapper. Inför att ett
detaljplanearbete påbörjas, upprättas i detta fall ett detaljplaneprogram för
området.
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska kommunen inför upprättande eller ändring av
detaljplan göra en miljöbedömning om detaljplanen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning. Som inledning till detta eventuella arbete görs en
behovsbedömning för att avgöra om sådana effekter och konsekvenser
uppkommer av detaljplanen som kan medföra betydande miljöpåverkan. Om
så är fallet ska behovsbedömningen också redovisa vilka aspekter som kan
medföra betydande miljöpåverkan och som därmed ska hanteras i den
föreskrivna miljöbedömningen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Figur 1. Översiktskarta med programområdets läge
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1.2

Avgränsning

Enligt 6 kap 7 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning redovisa de
uppgifter som krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på
människors hälsa, miljön och hushållning med mark och vatten samt andra
resurser. Den ska fokusera på sådant som är av vikt i det aktuella projektet,
väsentliga effekter och miljökonsekvenser. Det innebär att beskrivningen av
aspekter, där konsekvenser är av liten eller obetydlig betydelse, behandlas
översiktligt eller utelämnas.
I denna behovsbedömning har följande aspekter bedöms vara viktiga att
genomlysa:

1.3



Områdets landskapsbild



Fornlämningar och övrig kulturmiljö i området



Naturmiljö, direkt och indirekt påverkan på områden/objekt med
värdefull natur/arter inklusive Natura 2000-området Ytteräng



Rekreation och friluftsliv i och kring området, barriäreffekter och
upplevelsevärden.



Boendemiljö i och kring området.



Yt- och grundvatten, områdets vattenförsörjning och
avloppsvattenhantering.



Hushållning med naturresurser.



Klimatpåverkan

Bedömningsgrunder

Följden av den förändrade miljökvaliteten för något intresse kallas miljökonsekvens och uttrycks som en värdering. Utifrån nollalternativet, beskrivs de
förbättringar och försämringar som projektet kan förutses innebära. Åtgärder
som kan förebygga, begränsa och/eller kompensera negativa miljökonsekvenser redovisas. De åtgärder som ska utföras är inräknade vid bedömning av
effekter och konsekvenser. Vid bedömning av påverkan och konsekvenser har
även ingreppets omfattning av det berörda objektets värde vägts in. Ett stort
ingrepp i ett område med lågt skyddsvärde kan sålunda bedömas som liten
påverkan. Ett litet ingrepp i ett värdefullt objekt/område kan med samma
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resonemang klassa som en stor påverkan. En schematisk gradering görs också
av de konsekvenser som uppkommer. Se figur 2.

Figur 2. Gradering av de konsekvenser som uppkommer.

1.4

Nollalternativet

Programmets förslag jämförs med ett nollalternativ. Nollalternativet innebär att
ingen utbyggnad som kräver detaljplaneändring genomförs i området, utan
endast sådan byggnation som kan beviljas lov eller tillstånd utan formell
planläggning. Det kan till exempel handla om mindre kompletteringar av
befintlig bebyggelse.
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2

Förutsättningar

2.1

Gällande detaljplaner och program

Haninge kommuns översiktsplan fastställdes 2004. Kommunens kust och
skärgård behandlas inte i översiktsplanen, med två undantag som inte berör
Muskö, utan hänvisning sker till Kustplan för Haninge och Nynäshamns
kommuner som antogs 2002. Kustplanen gäller som en fördjupad översiktsplan
för området. I Kustplanen anges ett flertal förtätningsområden på Muskö men
ingen av dessa berör det nu aktuella programområdet. Vattenområdena direkt
öster om programområdet (Fårfjärden m.fl.) noteras som skyddsvärda. Det
anges att dessa områden inte ska få påverkas negativt av nya exploateringar.
En uppdatering av översiktsplanen fastställdes av kommunen år 2011.
Uppdateringen bedöms inte påverka det nu aktuella programmet.
Arbetet med en ny översiktsplan för kommunen har påbörjats men inga
dokument föreligger ännu.
Det finns inga befintliga detaljplaner eller områdesbestämmelser som berör det
nu aktuella programområdet.
Kommunen har år 2014 antagit Klimatstrategi för Haninge kommun. I strategin
noteras att transporter står för de överlägsen största utsläppen av klimatpåverkande gaser inom kommunen. Bland annat anges att kommunen har möjlighet
att påverka genom nybyggnationers placering och tillgång till kollektivtrafik.

2.2

Markanvändning

Programområdet ligger på Muskö mellan Fårfjärden och Arbottnavägen.
Området omges av skogsmark samt ett fåtal bostadshus. Området utgörs av
fastigheten Arbottna 1:28 med en areal om 220 hektar, varav 30 hektar vatten,
110 hektar åker- och betesmark samt 80 hektar skogsmark.
Programområdet består av ett gammalt kulturlandskap som brukats under lång
tid med en mosaik av skogs- och åker- och betesmarker. Se karta figur 3. Mitt i
området ligger den igenväxande våtmarken Maren.
På området finns Arbottna herrgård, en gård med gamla anor. Till herrgården
hör några ekonomibyggnader. På gården bedrivs lantbruk med uppfödning av
nötkreatur. Därutöver finns några enstaka bostadshus inom området.
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Figur 3. Karta markanvändning inom programområdet.

2.3

Riksintressen och Natura 2000

Inom hela Upplands och Södermanlands skärgård gäller enligt 4 kap 2 §
miljöbalken att turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets,
intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Även Muskö omfattas således av
denna bestämmelse.
Muskö ingår vidare i kust- och skärgårdsområdet i Stockholms län som är
skyddat enligt 4 kap 4 § miljöbalken (högexploaterade kustområden). Inom
området gäller att fritidsbebyggelse endast får komma till stånd i form av
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Undantag kan vara möjliga om det
finns särskilda skäl, främst för att främja det rörliga friluftslivet eller om det
avser enkla fritidshus i anslutning till de stora tätortsregionerna.
Enligt 4 kap 1 § miljöbalken gäller vidare att exploateringsföretag och andra
ingrepp i miljön inom dessa områden får komma till stånd endast om det kan
ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
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Figur 4 Riksintressen kring programområdet. Hela området på kartbilden är av
riksintresse enligt 4 kap 2 och 4 §§ miljöbalken.
I den östra delen av programområdet ingår Natura 2000-området Ytteräng – se
karta figur 4 och foto figur 5. Det är ett område som har mycket höga naturvärden av riksintresse och flera rödlistade arter knutna till betesmarker och
skärgårdsnatur. Området är en mosaik av hagmarker, mindre skogspartier och
strandängar. Här finns bland annat länets största bestånd av orkidén Adam och
Eva. Området ska enligt 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön. Området är också avsatt som
Natura 2000-område och det finns en upprättad bevarandeplan. Natura 2000
är ett nätverk av skyddade områden i hela EU och omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett
europeiskt perspektiv. Dessa områden är skyddade enligt 7 kap miljöbalken
och det krävs särskilt tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder
som på ett betydande sätt kan påverka ett sådant område.
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Figur 5. Foto Natura 2000-området Ytteräng

2.4

Kommunikationer

Programområdet nås via Muskötunneln, väg 539. Muskötunneln ansluter i
Ösmo till väg 73 mellan Nynäshamn och Stockholm. Trafikmängden är i dag
cirka 1 100 fordon per årsmedeldygn på Muskö och cirka 2 000 fordon per
dygn från södra Muskö och vidare mot väg 73.
Inga separata gång- och cykelvägar finns på Muskö och det är inte tillåtet att
gå eller cykla genom Muskötunneln. Haninge kommun antog en reviderad
cykelplan 2010. En sträcka på Muskö finns medtagen: Väg 683 mellan skolan
och Algatan 8 med prioritet 2. Väghållare är Trafikverket.
Muskö försörjs via busslinje 849 som går mellan Muskö och Ösmo med cirka
tio turer per dag och riktning. I Ösmo finns anslutning till fler busslinjer samt
pendeltågslinjen mellan Stockholm och Nynäshamn. Bussen går som mest en
gång per timme. Avstånd från Arbottna till busshållplats på Muskövägen är
cirka 1,5 km.
Det finns en allmän brygga vid Mickrum på Muskö norr om Arbottna, men i
dagsläget finns inga reguljära båtförbindelser mellan Muskö och fastlandet
eller andra öar.
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3

Översiktlig beskrivning av
programförslaget

3.1

Området och planerad bebyggelse

Programområdet omfattar endast fastigheten Arbottna 1:28. Se karta med
inlagd fastighetsgräns figur 6. Den östra delen av fastigheten som är avsatt
som naturreservat och Natura 2000-område ingår inte i den del där
exploateringen föreslås tillkomma.
Inom programområdet planeras ett ekologiskt produktions- och
besökscentrum med jordbruksdrift med vidareförädling, konferensverksamhet
och byggnation av ny permanent- och fritidsbebyggelse. Programförslaget
föreslår att tillkommande bebyggelse inom programområdet placeras gruppvis
i mindre byar. Bostadsbebyggelsen avses bestå av en variation av hustyper och
upplåtelseformer som är byggda energieffektivt och med sunda material.
Vidare planering av markanvändningen inom programområdet sker i det
fortsatta detaljplanearbetet.

Figur 6. Fastigheten Arbottna 1:28. Programområdet inom den röda linjen
(område inom blå linje ingår ej).
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Exploateringen av programområdet kommer att etappindelas. Den första
etappen avses omfatta de centrala och norra delarna om programområdet.
Inom dessa delar bedöms det rymmas ett drygt hundratal bostadshus med en,
eller i vissa fall, flera lägenheter vardera.

3.2

Landskap

Ett levande jord- och skogsbruk är en viktig förutsättning för att behålla naturoch kulturvärdena på Arbottna. Enligt programförslaget ska byggnationen
anpassas efter landskapet och de natur- och kulturvärden som inventeras.
Dessa områden ska respekteras och stora områden ska lämnas orörda. Ett
levande odlingslandskap och lantbruk ska genomsyra hela projektet.

3.3

Trafik

Den befintliga Malmavägen avses bli huvudinfart till programområdet. Det
innebär att Malmavägen bör breddas och få en bättre standard. I anslutning till
denna väg planeras en säker gång- och cykelväg. Vid entrén är det tänkt att
parkeringsplatser för besökande ska iordningställas. I dag saknas bussförbindelse till programområdet. Till närmaste hållplats, på Muskövägen, är avståndet
cirka 1,5 km.

3.4

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp
En vattenutredning har utförts av Artesia Grundvattenkontroll AB. De genomförda undersökningarna gällande grundvatten i jord indikerar, tillsammans med
tidigare undersökningar, att mäktigheten av sand- och grusavlagringarna i
området kring de befintliga grävda brunnarna är relativt liten och att de bästa
uttagsmöjligheterna föreligger vid de befintliga brunnarna. Berggrunden
domineras av sedimentgnejser som generellt är relativt ogynnsamma ur
grundvattenutvinningssynpunkt. Undersökningarna visar att de brunnar som
nu finns kan täcka behovet för en första etapp eller ge ett betydande bidrag till
det totala vattenbehovet för hela den planerade utbyggnaden, alternativt
kunna utgöra en reserv i ett system baserat på avsaltning av Östersjövatten.
Den samlade bedömningen är att det inte är möjligt att med grundvatten från
brunnar på ekonomiskt rimligt avstånd från Arbottna och i rimligt antal täcka
det totala vattenbehovet av 250-300m³ per dygn. Vattenförsörjningen inom
programområdet planeras således att ske via de borrade brunnarna (första
etappen). En större etablering kräver innovativa lösningar och hushållning i
produktion och boende. Vid en ytterligare utbyggnad (etapp 2) bedöms att det
krävs avsaltning av havsvatten och uppsamling av regnvatten.
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Avloppssystem föreslås utformas som enskilda anläggningar för en eller flera
fastigheter. Det är viktigt att avloppsreningen fungerar bra så att utsläpp inte
kan förorena yt- eller grundvatten med skadliga mikroorganismer. Reningen
måste också ta om hand om näringsämnena i avloppsvattnet så att inte utsläpp
för en gödande effekt. Ett exempel på detta är den teknik som utvecklats i
Alnarp (ACT Natural) med olika reningssteg för att eliminera såväl mikroorganismer som kväve och fosfor.
Med den glesa exploatering som föreslås blir dagvattenmängderna små och
kan omhändertas lokalt och utan några särskilda reningsinsatser.
Avfallshantering
Det ska inom gångavstånd finnas möjlighet till källsortering av avfall. Bostäder
och övriga lokaler utformas så att de bidrar till och underlättar för en effektiv
källsortering och kompostering.
Värme och el
Den nya bebyggelsen kommer primärt att värmas upp med bergvärme eller
andra förnyelsebara energikällor. Boende och lokaler bör utformas så att de
möjliggör effektiv energianvändning samt kan utnyttja förnyelsebara
energikällor och resurssnåla lösningar.
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4

Miljökonsekvenser

4.1

Landskapsbild

Förutsättningar
Programområdet består av ett naturskönt, öppet och varierat landskap med
såväl åker- och betesmarker som skogsmarker. Våtmarken Maren ligger
centralt inom programområdet och i öster ligger Fårfjärden. Kulturlandskapet
bär spår av långvarig hävd. Skogarna består av både barr- och lövträd och det
finns en hel del ädellövträd inom programområdet.
Effekter och konsekvenser
Programmet: Exploatering, enligt programförslaget, bedöms medföra att
jordbruket, inom området, ges bättre möjligheter att fortleva. Detta medför att
det finns större möjligheter att bevara det natursköna, småskaliga landskapet
inom programområdet. Den bebyggelsen som tillåts inom programområdet
förutsätts bli småskalig och anpassas till landskapets förutsättningar.
Konsekvenserna bedöms sammantaget bli liten positiv för landskapsbilden
inom området.
Nollalternativet: Ingen exploatering och således ingen direkt påverkan på
landskapsbilden. Den fortsatta utvecklingen inom jord- och skogsbruket, med
risk försämrade förutsättningar för betesdrift i området, kan leda till stora
förändringar av landskapet. Det gäller särskilt om betesmarker och övrig
jordbruksmark tas ur bruk. Sammantaget är det osäkert vilka effekter och
konsekvenser som uppkommer men risk finns att landskapet på sikt utarmas.
Samlad bedömning: Sammantaget bedöms små positiva konsekvenser uppstå
genom att förutsättningarna för att bevara och bruka befintlig jordbruksmark
förbättras och därigenom förutsättningarna att bevara det skyddsvärda
landskapet inom området.
Förslag till åtgärder
Hänsyn tas till landskapsbilden vid den kommande detaljplaneringen av
området. Bebyggelsen anpassas till det småskaliga landskapet och hänsyn vid
placeringen av bostäder tas också till den planerade djurhållningen inom
området.

4.2

Naturmiljö

Förutsättningar
Inom programområdet finns mycket stora naturvärden. De högsta värdena är
främst knutna till naturbetesmarker och ädellövträd i kulturlandskapet.
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Inför programarbetet av Arbottna 1:28 har naturvärden utretts (Ekologigruppen
2012 och Calluna 2014).
I öster ligger naturreservatet Ytteräng som avsatt som Natura 2000-område
och tillika riksintresseområde för naturvården. Området innehåller en representativ och varierad naturbetesmark med lång kontinuitet och förekomst av artoch individrika växtsamhällen med arter som solvända, vårfingerört, fältgentiana, kattfot, sandmaskros, Adam och Eva, blåsklöver och kustarun. Även
fjärilsfaunan är rik med ett antal hänsynskrävande arter. Fortsatt jordbruksdrift
med naturvårdsinriktad betesdrift anges vara en förutsättning för bevarande av
områdets värden.
Betesmarkerna inom Natura 2000-området finns också medtagna i de betesmarksinventeringar som utförts av Jordbruksverket. I dessa noteras också två
angränsande områden, en havstrandäng direkt norr om Natura 2000-området
samt ett hagmarksområde direkt i väster. Det senare området anges i naturvärdesinventeringen vara av regionalt intresse för naturvården.

Figur 7. Foto sjön Maren.
Centralt i området ligger våtmarken Maren, se foto figur 7 samt omslagets foto.
Våtmarken är en före detta havsvik som torrlades för jordbruksändamål under
1940-talet men sedan pumpningen upphört har området utvecklats till en
grund insjö/våtmark med ett rikt fågelliv. I naturvärdesinventeringen anges
Maren vara av kommunalt intresse.
I övrigt redovisas, i inventeringen, 40 områden med naturvärden av olika klass.
Se karta figur 8. Utöver Ytteräng, är inga områden av nationellt intresse. Två
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områden är av regionalt intresse, elva av kommunalt intresse och resterande av
lokalt intresse. I flera av områdena har rödlistade arter påträffats vid inventeringen. Vissa arter kan vara skyddade enligt bestämmelser i artskyddsförordningen (2007:845) som bland annat bygger på EU:s art- och habitatdirektiv.

Figur 8 Karta naturvärden ur Ekologigruppens rapport.
Inom området finns ett flertal småbiotoper i jordbrukslandskapet som är
skyddade enligt 7 kap 11 § miljöbalken. Det gäller åtminstone ett antal
åkerholmar i norra delen av området. Flera av dessa finns också noterade i
naturvärdesinventeringen. Inom dessa får inte verksamhet bedrivas eller
åtgärder vidtas som kan skada naturmiljön. Dispens är möjlig om särskilda skäl
finns.
En utredning har genomförts om vilken påverkan som kan uppkomma på
Natura 2000-området Ytteräng (Calluna 2014). Exploateringen av Arbottna
antas leda till att fler människor kommer att besöka Ytteräng. Utredningens
bedömning är att naturtyperna och de typiska arterna i området inte
missgynnas på ett betydande sätt av ett ökat normalt slitage från vandrande
och besökande människor förutsatt att bete kan upprätthållas, att besökare
kanaliseras och att känsliga områden vid behov kan stängas av. Den allra
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viktigaste faktorn för naturtypernas bevarande och utveckling är att området
betas i tillräcklig omfattning. Uteblivet bete, igenväxning och gödsling är de
allra största hoten. I vissa fall kan slitage från besökare till och med ge en viss
förutsättning för arter gynnade av öppen mark.
Effekter och konsekvenser
Programmet: Exploatering av området enligt programmets förslag bedöms
medföra att jordbruket inom området ges bättre möjligheter att fortleva vilket
medför att det finns större möjligheter till att bevara det natursköna, småskaliga landskapet inom programområdet. Den bebyggelsen som tillåts enligt
programförslaget förutsätts bli småskalig, anpassad till landskapets förutsättningar och undvika att beröra de områden som i inventeringen bedömts
vara av regional, kommunalt eller lokalt intresse (klass 2, 3 respektive 4). Den
tillkommande bebyggelsen kommer sannolikt att leda till ett ökat besökstryck
inom Natura 2000-området Ytteräng. Naturtyperna och de typiska arterna
knutna till naturtyperna i Natura 2000-området är framförallt känsliga för att
hävden upphör, att igenväxning fortgår och att området gödslas. Risken för
skador på områdets naturvärden bedöms kunna minimeras genom lämpliga
åtgärder för att styra besökande inom området. Bedömningen är att naturtyperna och de typiska arterna i området i Ytteräng inte missgynnas på ett
betydande sätt av ett ökat normalt slitage från vandrande och besökande
människor förutsatt att bete kan upprätthållas, att besökare kanaliseras och att
känsliga områden vid behov kan stängas av. Den allra viktigaste faktorn för
naturtypernas bevarande och utveckling är att området betas i tillräcklig
omfattning. Uteblivet bete, igenväxning och gödsling är de största hoten.
(Calluna 2014).
Konsekvenserna bedöms sammantaget bli små positiva för naturvårdens
intressen förutsatt att hänsyn tas till utpekade områdena.
Nollalternativet: Ingen exploatering sker och således ingen direkt påverkan på
naturen i områden. Den fortsatta utvecklingen inom jord- och skogsbruket i
området kan leda till stora förändringar av landskapet. Det gäller särskilt om
betesmarker och övrig jordbruksmark tas ur bruk. Sammantaget är det osäkert
vilka effekter och konsekvenser som uppkommer men risk finns att områdets
naturvärden och skyddsvärda arter på sikt förminskas eller försvinner.
Samlad bedömning: Sammantaget bedöms små positiva konsekvenser uppstå
genom att förutsättningarna för att bevara och bruka befintlig jordbruksmark
förbättras och därigenom förutsättningarna att bevara områdets naturvärden
som till stor del är knutna till betesmarkerna.
Förslag till åtgärder
Vid kommande detaljplaneringen av området bör naturområden av klass 2 och
3 bevaras. Om möjligt bör detta också gälla områden av klass 4. Hänsyn tas
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också till de skyddade biotoper och strandskyddsområden som berörs och
även i övrigt bör bebyggelsen anpassas till naturen i området. Området bör
skötas och vårdas i enlighet med naturinventeringens förslag. De öppna
markerna bör hävdas genom bete och slåtter. Lundar och ädellövskogsmiljöer
sparas. Gran och tall i dessa röjs bort. De grova lövträden gynnas genom
röjning och död ved skapas och sparas i områdena. Grova tallar sparas också
på lämpliga platser.
Åtgärder behöver vidtas för att på lämpligt sätt kanalisera besökare i Natura
2000-området Ytteräng för att minska risken för slitage och annan påverkan på
den skyddsvärda floran inom området. Detta kan göras genom snitslade stigar
och anläggande av spångar och stättor över stängsel. För att kunna styra
mängden störning kan flera stigar användas som vid behov kan stängas av så
att delar av området får vila. Vintertid kan det vara av värde att hänvisa friluftslivet till anvisade stigar och spångar för att minska slitaget på markerna. Under
vår och sommar är det av särskilt värde för fågellivet att stigarna förläggs så att
inte häckning störs. Som underlag behövs en fågelinventering i området.
För att minska risken för nedskräpning och förstörelse är det viktigt att det
finns till exempel informationskyltar inom området. Kanske finns behov av
soptunnor vid entréerna till Ytteräng då besökstrycket ökar.
Det bör finnas en buffertzon från Natura 2000-området till närmaste
bebyggelse för att minimera risken för påverkan från närboendes aktiviteter.
Anläggningar och aktiviteter som till exempel marknad och camping, som
samlar mycket folk, är inte lämpligt inom Ytterängs område eller dess direkta
närhet och bör inte ingå i fortsatt detaljplanearbete.
Det bör säkras att spridningshinder inte uppstår mellan naturmiljöer i Ytteräng
till Arbottnas naturmiljöer.
Det bör säkras att hävden och skötseln av Ytteräng inte försvåras av fortsatt
exploatering. En skötselplan för naturmiljöerna i Arbottna bör upprättas.
Skötselplanen blir då ett verktyg för att säkerställa att de höga hållbarhetsambitionerna också träffar rätt avseende ekologin i landskapet och med de
skyddsvärda arterna och naturtyperna. Med hänsyn till Natura 2000-området
Ytteräng och områdets rika fågelliv bör samråd ske med länsstyrelsen om
skötselprogrammet och de åtgärder som planeras.
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4.3

Kulturmiljö

Förutsättningar
På Muskö finns en mycket gammal skärgårdsbygd med anor från vikingatiden
och järnåldern. Arbottna är en adlig gård men anor från medeltiden. Kartan
figur 9 visar Arbottna år 1638. Den nuvarande huvudbyggnaden byggdes på
1700-talet. Den har tidigare varit klassad som statligt byggnadsminne men
detta upphävdes 2012. Landskapet kring herrgården har länge varit öppet och
de goda jordbruksmarkerna har brukats under långa tider.
Inom fastigheten finns nio kulturhistoriska lämningar noterade i Riksantikvarieämbetets register. Inför den planerade programarbete av området har en
arkeologisk utredning genomförts på uppdrag av Länsstyrelsen (Riksantikvarieämbetet 2013). Vid utredningen registrerades totalt 50 objekt varav en lokal
med två objekt var registrerade sedan tidigare (Muskö 20:1-2). Se karta figur
10. Av nyregistreringarna var 40 så kallade. Övriga kulturhistoriska lämningar,
framförallt sentida röjningsrösen men även sentida bebyggelselämningar av
olika slag. Nio av objekten utgick då de inte visade några förhistoriska
indikationer vid utredningsgrävningen.

Figur 9. Karta över Arbottna från 1638 ur Lantmäteristyrelsens arkiv.
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Figur 10 Karta från arkeologisk utredning
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Effekter och konsekvenser
Programförslaget:
Uppförande av över 100 nya bostadshus inom programområdet kommer att
innebära en väsentlig förändring av det områdets omväxlande landskap med
dess gamla anor och kulturlandskapet kan komma att ge ett väsentligt förändrat intryck. Å andra sidan bedöms programmet innebära att förutsättningarna
för att bevara ett aktivt jordbruk med djurhållning inom området kommer att
förbättras, vilket innebär att de öppna odlings- och betesmarkerna inom
området bedöms kunna bevaras. Utbyggnaden behöver ta hänsyn till de
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som finns inom området
liksom till den befintliga bebyggelsestrukturen.
Programmet innebär således båda positiva och negativa möjligheter till
utveckling av områdets kulturhistoriska värden och både positiva och negativa
konsekvenser kan uppkomma.
Nollalternativet: Hänsyn krävs även vid den begränsande utbyggnad inom
området som kan bli aktuellt. Kulturlandskapet kan komma att påverkas
negativt om förutsättningarna för jordbruket inom området försämras.
Samlad bedömning: Sammantaget bedöms små positiva konsekvenser uppstå
genom att förutsättningarna för att bevara och bruka befintlig jordbruksmark
förbättras och därigenom förutsättningarna att bevara det skyddsvärda
landskapet inom området.
Förslag till åtgärder
För att bevara områdets gamla, kulturhistoriska landskap med odlings- och
betesmarker bör följande beaktas i ett kommande detaljplanearbete:




4.4

Områdets landskapsstruktur med dess öppna odlings- och betesmarker
omväxlande med skogsområden bevaras.
Den nya bebyggelsen anpassas till herrgården och övriga befintliga
byggnader.
Hänsyn vid planeringen tas till de fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar som finns inom området.

Rekreation och friluftsliv

Förutsättningar
Skärgårdsområdet i kommunen ger stora möjligheter till friluftsliv och turism.
Detta gäller också Muskö, såväl för fastboende och fritidshusägare som för
besökande. På Muskö finns cirka 850 fastboende och cirka 1 500 fritidshus,
främst på den norra delen av ön. Turismen på Muskö är inte särskilt välutvecklad och turistnäringen är relativt liten. De flesta besökare tar sig hit med
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egen bil eller SL-buss. Enligt kommunens kustplan har Muskö höga naturvärden och förutsättningar för att bli mer välbesökt. Information behövs om
sevärdheter och uppmärkta stigar eller leder mm.
Effekter och konsekvenser
Programmet: Utbyggnaden inom området bedöms inte medföra några
negativa konsekvenser för rekreation och friluftsliv. De strandnära områdena
bedöms fortsatt ha god tillgänglighet för såväl boende inom området som
besökare.
Nollalternativet: De mindre utbyggnader som kan bli aktuella bedöms inte
medföra några konsekvenser för rekreation och friluftsliv i och kring området.
Samlad bedömning: Sammantaget bedöms konsekvenserna bli likvärda med
nollalternativet.
Förslag till åtgärder
Vid den kommande detaljplaneringen behöver friluftslivets intressen beaktas.
Det gäller bland annat tillgänglighet och styrning av besökare till Natura 2000området Ytteräng och till övriga strandnära områden.

4.5

Boendemiljö

Förutsättningar
Radon är en ädelgas som vid sönderfall ger radioaktivitet. Radon finns naturligt
i berggrunden samt i grus och sand. På 80 % av Sveriges yta riskeras
radonproblem i byggnader genom inläckande jordluft. Vid den översiktliga
kartering som Haninge kommun gjort konstaterades att högriskområden bland
annat förekommer på Muskö.
Djurhållning kan orsaka olägenheter för människors hälsa. Det kan dels handla
om problem med lukt och flugor, dels problem med allergener. För underlätta
tillämpningen av plan- och bygglagen har Boverket utkommit med en
vägledning som beskriver kunskapsläget och rättspraxis (Boverket rapport
2011:6 Vägledning för planering för och invid djurhållning). Boverket anför att
djurhållning många gånger kan vara tillåtligt i relativ närhet till bostäder. Skälig
hänsyn ska tas till befintliga förhållanden på den berörda platsen. Det innebär
bland annat att djurhållning och dess omgivningspåverkan i högre grad är
acceptabel på landsbygden och att det många gånger finns möjligheter att
begränsa störningar och möjliggöra samexistens mellan djurhållning och
bebyggda miljöer.
Ingen risk bedöms finnas att problem med luftföroreningar från trafiken eller
andra källor kan uppkomma inom området.
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Utbyggnaden av programområdet kommer enligt trafikutredningen att leda till
en stor trafikökning på Malmavägen och på Muskövägen söderut. På
Muskövägen kommer trafiken att mer än fördubblas jämfört med nuläget. Se
karta figur 11 med nuvarande trafik och karta figur 12 med bedömd
årsdygnstrafik (ÅDT) när Arbottna är fullt utbyggt. Det finns enstaka bostäder i
söder på Muskö som kommer beröras av den ökade trafiken och få ökade
bullerstörningar samt även ett fåtal bostäder efter den fortsatta sträckningen av
väg 539, Muskötunneln, mot Ösmo. Med den beräknade trafikmängden, 5 200
ÅDT, uppskattas gällande riktvärde för trafikbuller (55 dBA ekvivalentnivå) att
överskridas inom cirka 40 m från vägmitt vid hastigheten 70 km/tim.

Figur 11. Nuvarande trafikmängd (ÅDT) på Muskövägen (Ramböll 2013)
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Figur 12. Trafikmängder (ÅDT) när Arbottna är fullt utbyggd (Ramböll 2013)

Effekter och konsekvenser
Programmet: Problem med höga radonhalter kan uppkomma i byggnader där
människor vistas om inte nödvändiga undersökningar och vid behov åtgärder
vidtas. Boende efter Muskövägen söderut kommer att utsättas för
bullerstörningar från den ökande trafiken. Den djurhållning som planeras i
området bedöms inte komma att medföra negativa konsekvenser för de
boende i eller kring området i sådan utsträckning att den kan behöva
inskränkas.
Nollalternativet: Risk för markradon måste beaktas även vid de byggnationer
som kan bli aktuella i nollalternativet.
Samlad bedömning: Sammantaget bedöms programförslaget medföra små
negativa konsekvenser avseende boendemiljö jämfört med nollalternativet
beroende på de ökade bullerstörningar som uppkommer för boende längs
Muskövägen på Muskö och vidare på sträckan till Ösmo.
Förslag till åtgärder
Risk för markradon beaktas vid kommande detaljplanläggning och byggnation
av bostäder och andra byggnader där människor vistas. Vid anordnande av nya
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brunnar bör alltid risken för radon undersökas, även i områden med normal
eller låg risk.
Vid den kommande detaljplaneringen i området bör möjligheterna att
begränsa risken för störningar från djurhållningen tas till vara vid de bostäder
som planeras.
Risk för trafikbullerstörningar vid Muskövägen utreds vidare.

4.6

Mark- och vattenmiljö

Förutsättningar
Mark och grundvatten
Inom området är andelen berg i dagen hög. Däremellan finns mest lera/siltområden, som till stor del nyttjas för jordbruksändamål, samt mindre områden
med morän. Grundvattentillgångarna i jord bedöms som dåliga och i berg som
mindre goda enligt uppgifter från SGU. I anslutning till de fåtaliga bostäderna
finns enskilda vattentäkter. Nordväst om programområdet finns en kommunal
grundvattentäkt vid Ludvigsberg som betjänar cirka 150 personer. I närheten av
denna ligger sjön Valingeträsk som försvaret nyttjar som ytvattentäkt. För båda
dessa finns skyddsområde fastställt som dock inte berör programområdet.
Enligt den sammanställning som gjorts över länets vattenresurser behöver
båda skyddsområdenas gränser ses över.
Nordväst om programområdet finns en grundvattenförekomst i sand och grus.
Uttagsmöjligheterna är goda eller mycket goda (1-5 liter per sekund). Avstånd
till Arbottna är knappt 2,0 km.
Saltvattenpåverkan av grundvatten är ett problem vid kusten och skärgården.
Problemet ökar med ökat uttag av grundvatten och kan vara en begränsande
faktor för bebyggelseutvecklingen i skärgårdsområdena. Saltvattenpåverkan
uppges enligt en rapport från Länsstyrelsen vara relativt små i Haninge
kommun. Den kommunala vattentäkten på Muskö har inga problem med detta.
Dagvattenmängden bedöms bli liten och kunna omhändertas lokalt.
Länsstyrelsen har sammanställt information om vilka objekt med risk för
markföroreningar från pågående och avslutade industrier och andra
verksamheter som finns inom länet. Inga objekt finns redovisade inom
programområdet. I övrigt finns ett antal objekt på Muskö främst knutna till den
militära verksamheten på ön.
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Ytvatten
Det berörda området avvattnas mot Fårfjärden i öster, delvis via våtmarken
Maren. De närmast liggande delarna av fjärden är av Länsstyrelsen noterade
som viktiga lek- och/eller uppväxtområden för abborre, gädda och gös.
Fårfjärden ingår i område som i kommunens Kustplan är angivet som
skyddsvärt vattenområde som inte ska påverkas negativt av nya exploateringar.
Fårfjärden är en del av kustvattenförekomsten Mysingen (SE585797-181090).
Den ekologiska statusen för Mysingen bedöms som måttlig och den kemiska
statusen som god (exklusive kvicksilver). Problem med den ekologiska statusen
beror på övergödning och frist för uppnående av god standard har satts till år
2021.
Bebyggelsen vid Ludvigsberg på Muskö är ansluten till ett kommunalt
avloppsreningsverk. Verket är dimensionerat för 300 personekvivalenter och
har cirka 150 personer anslutna. Recipient för behandlat vatten är
Hammarviken norr om Arbottna. Verket fungerar bra men recipienten bedöms
vara mindre lämplig.
Inom området gäller strandskydd enligt 7 kap 13 § miljöbalken. Strandskyddets
syfte är dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till
strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land
och i vatten. Inom strandskyddsområde gäller främst att nya byggnader inte får
anläggas. Länsstyrelsen har beslutat att utvidgat strandskydd (300 m från
strandlinjen) ska gälla på Muskö. Strandskydd gäller inte kring våtmarken
Maren enligt meddelande från Länsstyrelsen.
Programområdet har tidigare berörts av två torrläggningsföretag vid respektive
söder om våtmarken Maren. Båda har upphävts genom mark- och
miljödomstolens dom 2014-08-11. Den nya domen (Mål nr M 308-14, 2014-0811) avser tillstånd till grävning, rensning, dämning och reglering av Maren och
fastställer vilka dämningsgränser som ska gälla.
Effekter och konsekvenser
Programmet: Dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering för
programområdet förutsätts ske på sådant sätt att inga negativa konsekvenser
av betydelse uppkommer för grundvattnet och för det skyddsvärda
kustområdet Fårfjärden i öster. Inga åtgärder inom programområdet kommer
att beröra strandskyddsområdet. Sjön Maren bevaras. De konsekvenser som
uppkommer bedöms därmed som små/obetydliga.
Nollalternativet: De mindre utbyggnader som kan bli aktuella bedöms inte
medföra några konsekvenser för berörda yt- och grundvatten.
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Samlad bedömning: Sammantaget bedöms konsekvenserna av programförslaget likvärdiga med nollalternativet förutsatt att lämpliga lösningar väljs
inklusive vid behov skyddsåtgärder.
Förslag till åtgärder
Dricksvattenförsörjning av hantering av avloppsvatten inom området utreds
vidare i anslutning till den kommande detaljplaneringen inom området.
Om det i framtiden blir aktuellt att vidta åtgärder inom strandskyddsområde får
detta hanteras separat i enlighet med gällande bestämmelser om dispensmöjligheter.

4.7

Hushållning med naturresurser

Förutsättningar
3 kap 4 § miljöbalken anger att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse
och att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta inte kan tillgodoses på annan mark på ett tillfredställande
sätt. Vidare anges att skogsmark som är av betydelse för skogsnäringen så
långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra ett rationellt
skogsbruk.
Effekter och konsekvenser
Programmet: Den bebyggelsen som tillåts enligt programförslaget kommer i
huvudsak undvika att ta jordbruksmark i anspråk men vissa intrång kommer att
krävas såväl för bebyggelsen som för de vägar som krävs inom
programområdet. Programmets genomförande bedöms stärka
förutsättningarna för fortsatt drift av jordbruksmarkerna inom
programområdet.
Nollalternativet: Ingen jordbruksmark tas i anspråk men ökad risk att jordbruksmark upphör att brukas.
Samlad bedömning: Sammantaget bedöms små positiva konsekvenser uppstå
genom att förutsättningarna för att bevara och bruka befintlig jordbruksmark
förbättras, även om viss mark tas i anspråk.
Förslag till åtgärder
Hänsyn tas till jord- och skogsbruket vid kommande detaljplanering inom
området. Jordbruksmarken bevaras i största möjliga utsträckning.
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4.8

Klimatpåverkan

Förutsättningar
Utsläppen av växthusgaser är ett av de mest allvarliga hoten för samhällsutvecklingen. Problematiken kring klimatfrågan är omfattande och i dag
bedöms det nödvändigt att utsläppen av växthusgaser minskar snabbt genom
insatser på alla nivåer. Vi bör således effektivisera energianvändningen samtidigt som vi ersätter de fossila bränslena. Framtida extrema väderhändelser
och dess följdeffekter kan ha stor inverkan på viktiga samhällsfunktioner,
kommunikationer och inte minst på människors hälsa. Att nederbörden ökar
och blir mer intensiv framöver ökar risken för översvämning, ras, skred och
erosion. Skredrisker och påverkan på bebyggelse samt infrastruktur antas
generellt komma att öka vid arbeten i lerområden, i lågpunkter och intill
vattendrag.
Effekter och konsekvenser
Programmet: Den planerade nybyggnationen inom området kommer att öka
trafiken till och från Muskö liksom på ön. Enligt PM Trafik blir ökningen stor
och löses till största delen genom personbilstrafik vilken kommer att leda till
ökade utsläpp av klimatpåverkande gaser. De negativa konsekvenserna kan
minska om bra kollektivtrafik liksom bra infrastruktur för gående och cyklister
ordnas.
Nollalternativet: Trafikökningen till och från Muskö blir obetydlig. Ingen skillnad
avseende energiförbrukning från bebyggelsen.
Samlad bedömning: Sammantaget bedöms måttliga negativa konsekvenser
uppstå genom den ökande biltrafik och ökade energiförbrukningen som den
nya bebyggelsen antas medföra.
Förslag till åtgärder
Möjligheterna till förbättrad kollektivtrafik när befolkningen ökar beaktas.
Behov av åtgärder för gående och cyklister utreds vidare. Utformning av
byggnader för boende och verksamheter bör präglas av effektiv
energianvändning, förnyelsebara energikällor och resurssnåla lösningar.
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Påverkan på fastställda miljökvalitetsmål

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap 12 § punkt 5 miljöbalken
innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och annan
miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet”. Arbetet med miljömålen syftar
till att överlämna en god miljö till nästa generation. Av de nationella och
regionala miljömålen har endast de mål som bedömts ha betydelse för
utvärderingen av nollalternativet och planförslaget valts ut. De nationella
miljökvalitetsmålen redovisas i tabell figur 13.

Figur 13. Nationella miljökvalitetsmål.
Kommunen har fastställt lokala mål i beslut om mål och budget 2014-2015.
Målområde 3.1 gäller ekologisk hållbarhet. Se utdrag figur 14.
Haninge kommun har år 2014 antagit en klimat- och energistrategi. Som
övergripande mål anges att utsläpp av växthusgaser ska ha minskat med 40
procent fram till år 2020 jämfört med år 1990.
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Figur 14 Utdrag Haninge kommuns beslut om budget 2014-15.
Hur det föreslagna programmet bedöms påverka de nationella miljömål som är
relevanta redovisas i tabell 1 nästa sida. Bedömningen bygger på att skyddsåtgärder genomförs huvudsakligen i enlighet med vad som föreslås i kapitel 4
ovan.
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Tabell 1. Programmets påverkan på relevanta miljömål
Miljökvalitetsmål
Programmets inverkan på
miljökvalitetsmålen
1
Begränsad
Programmet innebär att bebyggelse
klimatpåverkan
med bostäder och verksamheter
anläggs på plats som torde medföra
ökade resor och transporter med
bilar vilket medför utsläpp av
klimatpåverkande gaser. Å andra
sidan kommer bebyggelsen att
medföra att underlaget för
kollektivtrafiken förbättras.
8

Levande sjöar och
vattendrag

+

Programmet innebär att våtmarken
Maren bevaras.

9

Grundvatten av
god kvalitet

0

10

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

+/-

11

Myllrande
våtmarker
Ett rikt
odlingslandskap

+

Förutsatt att bra utformning och
skötsel av avloppsanläggningar samt
att vattenuttag begränsas till vad
grundvattenmagasinen tål bedöms
negativ påverkan kunna undvikas.
Ett skärgårdsområde utvecklas och
natur- och kulturvärden bevaras
men utvecklingsplanerna är inte i
överensstämmelse med kommunens
fördjupade översiktsplan
(Kustplanen).
Maren bevaras.

13

15

God bebyggd miljö

16

Ett rikt växt- och
djurliv

+

+/-

+

Förutsättningarna för att bevara
odlingslandskapet på Muskö
förbättras men viktigt att exploateringen beaktar landskapets värden.
Förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder vidtas bevaras och skapas
goda bebyggda miljöer inom
området. Den ökande trafiken till
och från Muskö kan medföra
bullerstörningar kring Muskövägen
utanför planområdet.
Odlingslandskapet med betes- och
slåttermarker bevaras liksom sjön
Maren vilket gynnar den biologiska
mångfalden.
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Samlad bedömning

Programmets förslag innebär en stor förändring av det berörda området och
för Muskö samtidigt som det värdefulla landskapet bedöms komma att
bevaras. Ett stort antal bostäder och några verksamhetsbyggnader kan
uppföras inom programområdet. Påverkan på programområdet och dess
värden kommer att bli både positiva och negativa. Förutsatt att exploateringen
av programområdet beaktar de värden som finns, bedöms konsekvenserna
huvudsakligen bli positiva då möjligheterna att bevara områdets värden
förstärks. Dessa värden, natur- och kulturmiljön samt landskapsbilden, kräver
att jordbruket, i synnerhet betesdriften, fortsätter inom programområdet.
För att undvika negativa konsekvenser krävs att vatten och avlopp för området
löses på ett hållbart sätt, som inte äventyrar de grundvattentillgångar som finns
på Muskö eller påverkan de värdefulla ytvattenområden som finns öster om
området.
De nya bostäderna och verksamheterna kommer att medföra ökad trafik till
och från området. Till stora delar bedöms det komma att handla om vägtrafik
som medför utsläpp av klimatpåverkande gaser och andra luftföroreningar
samt bullerpåverkan. För att motverka detta är det viktigt att kollektivtrafiken
utvecklas och att förutsättningarna för gång- och cykeltrafik är goda. Inga
luftproblem bedöms uppkomma och bullerproblem endast i liten omfattning
längs Muskövägen mot Ösmo. Den ökade trafiken kommer att medföra utsläpp
av klimatpåverkande gaser.
Exploateringen av området är inte i överrensstämmelse med Kustplanen som är
kommunens gällande översiktsplan för Muskö. I detta sammanhang noteras de
krav som finns i 4 kap 4 § miljöbalken gällande tillkommande fritidsbebyggelse
i länets skärgård.
Sammantaget bedöms exploateringen av området medföra risk för betydande
miljöpåverkan vilket därmed kräver att en miljöbedömning utförs i vilken ingår
att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning. Denna bedömning gäller
programområdet som helhet. Om det fortsatta detaljarbetet delas upp på flera
detaljplaner kan en annan bedömning komma att övervägas för delar av
området i efterhand.
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Fortsatt arbete

Det fortsatta detaljplanearbetet av området kommer att ske genom en eller
flera detaljplaneetapper. Inför detta arbete ska kommunen, inför respektive
detaljplan, bedöma om betydande miljöpåverkan kan antas uppkomma. I
sådana fall krävs att en miljökonsekvensbeskrivning tas fram i enlighet med
miljöbalkens bestämmelser. Denna rapport kan användas som ett underlag vid
denna bedömning.
I det kommande detaljplanearbetet ska berörda miljöaspekter beaktas.
Lämpliga anpassningar och åtgärder ska vidtas för att minimera de negativa
miljökonsekvenserna. En del förslag inför detta arbete finns redovisat i
avsnitt 4.
I arbetet måste också beaktas vilka tillstånd, dispenser eller anmälningar som
kan komma att krävas i området. Det kan bland annat gälla åtgärder som berör
biotopskyddade områden eller strandskyddsområden samt för de vatten- och
avloppsanordningar som krävs.
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