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 Trollbäckens Båtsällskap 
 Box 2072 
 13502 TYRESÖ 
 samradtbs@golder.se 

YTTRANDE över småbåtshamn på fastighet Vissvass 1:6, Tyresö Kommun, Stockholms 
län. SAMRÅDSSKEDE. 

Våra synpunkter med anledning av inbjudan till samråd om småbåtshamnen i Vissvass. 

Enligt ansökan finns idag 593 meter bryggor. Redogörelsen för utbyggnaden är inte helt 
tydlig, men såvitt man kan utröna så söks tillstånd för att bygga ytterligare 580 eller 460 
meter. 

Nybyggnationen är huvudsakligen ute i vattnet, medan den befintliga anläggningen har en 
längre brygga längs stranden som bara i liten omfattning kan användas för båtplatser. 
Antalet möjliga båtplatser torde därför åtminstone ungefär fördubblas. Det är alltså fråga om 
en mycket stor utökning av den befintliga (och redan idag stora) anläggningen. 
Tillstånd söks också för muddring och deponering av muddermassor. 

Vissvassfjärden är en trösklad infjärd som inte uppnår god ekologisk status, och som nästan 
helt ligger i Tyresta naturreservat. Den är följaktligen en mycket olämplig plats för en 
båthamn. 
Muddring och deponering av potentiellt TBT-förorenade muddermassor i Tyresta naturreser-
vat är givetvis också mycket olämpligt. 

Förutom själva båthamnen bör man även beakta att en fördubbling av anläggningen sannolikt 
också medför behov av nya parkeringsytor och medför en stor ökning av trafiken på Vissvass-
vägen/Brakmarsvägen under sommartid. 
Besökare till naturreservatet och nationalparken som cyklar eller går längs vägen sommartid 
ökar år från år. Vägen är smal, saknar gång- eller cykelbana och sträcker sig en dryg halvmil 
genom reservatet.  

Länsstyrelsen och Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har tidigare uttalat sig negativt 
mot tillkommande båtplatser i Vissvassfjärden. 

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skrev i samrådet för Tyresös översiktsplan: 
 
"Särskilt två områden anser förbundet som mindre lämpliga: 
• Vissvassfjärden är en känslig recipient enligt dagvattenriktlinjema och ligger nästan helt i ett  
  naturreservat. [...]" 

och i granskningen: 
"Förbundet anser att Tyresta naturreservat i Vissvassfjärden är ett mindre lämpligt område för 
att utvecklas till en central plats för båtlivet i Tyresö. Detta med hänsyn till vattenmiljön." 
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Länsstyrelsen skrev i samrådet: 
"Man bör vara restriktiv med att ge tillstånd till nya bryggor." 

och i granskningen: 
"Vissvass föreslås bli ett stort centrum för båtlivet, vilket kan förväntas öka belastningen av 
näringsämnen och miljögifter. Detta riskerar i sin tur att försämra den ekologiska och kemiska 
statusen i vattenförekomsten Vissvass-fjärden, som även är utpekad som ett särskilt känsligt 
område i kommunens Blåplan. Lämpligare ur miljösynpunkt är utveckling av småbåtshamnar/ 
marinor lokaliserade i vattenförekomster där vattenomsättningen är högre, t.ex. Erstaviken." 
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