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Överklagande av beslut om dispensansökan för återvinningsstation i Tollare naturreservat,
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 25 januari 2017 § 14, MSN 2016/346. Utvecklad talan.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner överklagar ovan nämnda
beslut. Skäl för dispens från naturreservatsföreskrifterna föreligger inte och alternativ plats går
mycket väl att finna i det bostadsområde som nu byggs i Tollare.
Den valda platsen är olämplig då den utgör huvudentré till naturreservatet. Erfarenheter visar att
platser med återvinningsstationer blir skräpiga vilket ger en negativ upplevelse av
naturreservatets huvudentré. Detta strider uppenbart mot reservatets syfte.
Den nu föreslagna platsen har redan avfärdats av Nacka kommun. Då detaljplanen för
Mellanbergsvägen antogs av kommunfullmäktige 23 november 2009 undantogs det område som
nu föreslås för återvinningsstationen. Anledningen var att det ansågs olämpligt med en
återvinningsstation vid entrén till Tollare naturreservat. Detta har sedan vidhållits av Natur- och
trafiknämnden då nämnden den 24 maj 2016 avslog dispensansökan.
I yttrande 2016-12-13 uppmanar Natur- och trafiknämnden att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska avslå dispensansökan.
Även förslag till beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden var att avslå dispensansökan. Så här
skrev man i tjänsteutlåtandet under rubriken ”Enhetens bedömning”: ”I och med att
kommunfullmäktige beslutat att undanta området som återvinningsplats och att en ÅVS
motverkar syftet med naturreservatet genom att den tar plats från besökare och bidrar till
nedskräpning i området samt påverkar intrycket av naturreservatet förordar enheten för planering
och tillstånd att miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska avslå ansökan om dispens för åtgärden.”
Vi instämmer i ovanstående resonemang.
Att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden mot tjänstemännens förslag och Natur- och
trafiknämndens beslut väljer att bifalla dispensansökan är anmärkningsvärt. Nu anses inte
återvinningsstationen strida mot reservatets syfte och inte heller påverka rekreationsvärden eller
växt- och djurliv negativt, trots vad som framförts av tjänstemännen i båda nämnderna. Vi menar
att en återvinningsstation på denna plats uppenbart strider mot reservatets syfte och kommer att
utgöra en negativ påverkan på rekreationsvärdet. Som påpekats av tjänstemännen och Natur- och
trafiknämnden blir det nedskräpning kring återvinningsstationer. Nedskräpningen innebär också

en risk för djur att skada sig, tvärtemot vad Miljö- och stadsbyggnadsnämnden säger i sitt beslut.
Noterbart är att i anslutning till entrén och parkeringen finns en hundrastgård vilket innebär att
även hundarna riskerar att skadas av skräpet.
Platsen är huvudentrén till Tollare naturreservat. Det är såklart viktigt att en sådan plats är
inbjudande för besökarna. En återvinningsstation kommer att ge motsatt intryck för besökarna.
Det är inte möjligt att ha en återvinningsstation och en huvudentré till ett naturreservat på samma
plats, det är två helt motstridiga funktioner. Det är till och med så att kommunen döpt det
närmaste övergångsstället över Sockenvägen till ”gröna övergångsstället” därför att det leder in
till naturreservatet. Annan plats måste hittas för återvinningsstationen.
Det är anmärkningsvärt att man inte lyckats planera in en återvinningsstation i Tollare trots
många års planering och ett flertal detaljplaner. Denna underlåtenhet ger inte skäl för att ge
dispens. Om så behövs får man initiera en planändring och eventuellt dra ner på byggrätter
någonstans i Tollare. Dessutom är placeringen av återvinningsstationen i utkanten av
Tollareområdet inte heller det bästa. Så här skrev Boo Miljö- och Naturvänner i remissyttrande
över Tollare naturreservat:
”En ytterligare mycket viktig aspekt är olämpligheten rent geografiskt med denna placering. Det
framgår av detaljplanhandlingarna att Återvinningsstationen är tänkt att betjäna hela den
kommande Tollarebebyggelsen. Detta skulle innebära att de boende i bruksområdet och på
bergsryggarna söder om Sockenvägen måste köra bil med sitt avfall – finns ingen annan rimlig
kommunikation. Förslaget har en totalt bristande logistik och logik.
Givetvis är det viktigt att det inom det stora exploateringsområdet Tollare finns en
Återvinningsstation, men denna måste placeras centralt uppe vid bruksområdet, där huvuddelen
av bostäderna kommer att byggas.”
Liknande synpunkter har framförts även vid andra tillfällen, t.ex. vid Miljö- och
stadsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan för Mellanbergsvägen den 23 november 2009.
Återvinningsstationen kommer att betjäna de 1100 hushåll som Tollareområdet kommer att ha
när det är färdigbyggt plus redan befintliga hushåll i närområdet. Eftersom läget är perifert för de
flesta i området kommer placeringen att alstra mycket biltrafik. För att illustrera det perifera
läget bifogar vi en bild över området där vi markerat platsen för återvinningsstationen.
Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner yrkar att länsstyrelsen
upphäver Nacka kommuns beslut att ge dispens från naturreservatsföreskrifterna då särskilda
skäl inte föreligger.
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