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Detaljplanen syftar till att förbättra miljön i området som är 
förorenad av tippverksamhet, skapa ett förbättrat trafiksystem 
i sydöstra Boo och bidra till att lösa behovet av skolplatser i 
området. Planen syftar även till att tillgodose efterfrågan på 
mark för verksamheter och arbetsplatser samt att bidra till 
bostadsförsörjningen. Vidare syftar planen till att skydda delar 
av värdefull natur inom området och att bidra till en hållbar 
lösning för hantering av dagvatten i sydöstra Boo.

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanen.
Kommunens bedömning är att detaljplanens genomförande 
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen 
hanteras enligt reglerna om normalt planförfarande i plan- 
och bygglagen (2010:900) i dess lydelse före 1 januari 2015

Under SAMRÅDSTIDEN den 8 oktober - 12 november 2018 
kommer planförslaget vara uppsatt i Nacka stadshus, Granitvägen 15. 
Planförslaget finns även tillgängligt på biblioteken i Nacka Forum 
och Orminge Centrum. Information och handlingar om plan-
förslaget finns även på Nacka kommuns webb www.nacka.se/
dalkarlsangen  

Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och 
ska senast inkomma den 12 november 2018

Synpunkter kan lämnas:        
Via e-post    registrator.plan@nacka.se 
   Dnr KFKS 2016/911 i ämnesraden 
Via brev      Nacka kommun, Planenheten, 
   Dnr KFKS 2016/911  
         131 81 Nacka

Frågor om planförslaget ställs till                                      
planarkitekt Emilie Larsen 08-718 97 66, e-post emilie.larsen@nacka.se  
projektlerare Anna Dolk 08-718 80 24, e-post anna.dolk@nacka.se 

Dalkarlsängen södra är en del av planerna i sydöstra Boo. 
Sydöstra Boo planerades som ett fritidshusområde. Allt fler 
har valt att bosätta sig permanent vilket bland annat innebär 
att behovet av goda kommunikationer och social service ökar. 
Detaljplaneläggning pågår i fem olika områden. Det övergripande 
planprogrammet, som antogs våren 2012, ligger till grund för 
detaljplanerna. Kommunen samordnar de olika detaljplanerna 
för att möjliggöra och underlätta genomförandet av utbyggnad av 
vägar, vatten och avlopp.  Läs mer på www.nacka.se/sydostra-boo.
 

Planområdet är beläget i sydöstra Boo vid Boovägen söder om Värmdöleden. 
Området omfattar cirka 15 hektar. Den centrala delen av planområdet har tidi-
gare använts som deponi (soptipp) och behöver åtgärdas av miljöskäl. Närhet 
till Värmdöleden, som är utpekad som riksintresse för kommunikationer, inne-
bär höga bullernivåer och risker kopplat farligt gods. Delar av planområdets 
skogsområden är klassade som nyckelbiotop och det finns fynd av groddjur. 

PLANFÖRSLAGET
Planen möjliggör att Dalvägen förlängs till Boovägen med möjlighet till buss-
trafik, tillskapande av 950 nya skolplatser, cirka 16 500 kvadratmeter brutto-
area verksamheter och cirka 130 bostäder i form av flerbostadshus och radhus. 
Planen åtgärdar befintlig deponi genom att den kapslas in och blir en grön kulle 
för rekreation med gångstigar. Dammar och våtmark anläggs för att hantera 
dagvatten. En del av naturen skyddas i planen eller planläggs som naturmark. 
Bebyggelsen är anpassad för att lämna plats till planerade ramper till en ny tra-

PRELIMINÄR TIDPLAN          
Samråd        4:e kvartalet 2018
Granskning       2:a kvartalet 2019
Antagande       4:e kvartalet 2019

�PLANFÖRSLAG SAMRÅD GRANSKNING LAGA KRAFTANTAGANDE

Så här långt har planarbetet kommit

Planområdets läge i Nacka kommun

SAMRÅDSTID 8 OKTOBER - 12 NOVEMBER 2018
DETALJPLAN FÖR DALKARLSÄNGEN SÖDRA 

Området idag med plangräns

Föreslagen grön kulle och exempel på bebyggelse

Planen är en del av detaljplaneprogram för sydöstra Boo

Detaljplan, ej skalenlig

PLANOMRÅDET


