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Synpunkter på Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn och tillhörande 

teknikbodar på fastigheten Björknäs 1:851, Nacka kommun. Diarienummer B 2022 - 2094. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Naturskyddsföreningen i Nacka och Boo Miljö- och Naturvänner, nedan föreningarna, har tagit 

del av ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn och tillhörande teknikbodar på 

fastigheten Björknäs 1:851, Nacka kommun, och vill lämna följande synpunkter. 

 

Hänsyn till stads- och landskapsbilden måste tas 

Det föreslagna mobiltornet är 36 meter högt och placerat högt på berget väster om korsningen 

mellan Värmdövägen och Sockenvägen mitt i Björknäs centrum. Placeringen är klart olämplig 

utan hänsyn tagen till närheten till centrum och till Värmdöleden. 

I Nacka kommuns egen vägledning Områdesnämndernas vägledning för bygglovprövning av 

master, torn och antenner för mobiltelefoni. 2002-01-15., står   
 

5. I områden som är känsliga ur stadsbilds- kulturmiljö eller landskapsbildsynpunkt och där en 

anläggning bedöms innebära betydande olägenhet för omgivningen, skall antalet 

anläggningar begränsas och kan en ny mast eller antenn komma att vägras. 

Även i Trafikverkets rekommendationer Vägverkets rekommendationer avseende placering av 

mobilmaster intill vägar. Publikation nr 2001:110., påtalas vikten av denna hänsyn.                                                                                                 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364390/FULLTEXT01.pdf                                           

I rekommendationerna står följande under rubriken Mastens lokalisering i landskapet.                                                                                                                     

”Sett ur trafikantperspektiv och landskapsbildssynpunkt bör mastens placering i möjligaste 

mån anpassas till omgivande landskap och bebyggelse. Gestaltningsprogram eller 

rekommendationer för hur vägens närområde ska bevaras och utvecklas har under 

senare år tagits fram för ett flertal vägar. I ett sådant program kan det finnas utpekat 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364390/FULLTEXT01.pdf
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särskilda områden i landskapet där det är viktigt att utblickar bevaras. Intentionerna i 

gestaltningsprogram eller dylikt bör följas vid bedömningen av mobilmaster.” 

 

Fotomontage som visar hur det föreslagna mobiltornet påverkar stads- och landskapsbilden bör 

bifogas ansökan om bygglov. 

 

Placering alltför nära Sockenvägen ifrågasätts 

 

Det 36 meter höga mobiltornet är föreslaget endast cirka 10 meter ifrån Sockenvägen, vilket är 

anledning att ifrågasätta av flera skäl. I Trafikverkets rekommendationer sägs under rubriken 

Avstånd till vägområde: 

”Lämplig placering av mobilmast i förhållande till vägen beror på flera faktorer. De är 

av såväl säkerhetsmässig som av estetisk karaktär. Risker är bland annat att masten 

kan falla mot vägen eller att snö- och isklumpar kan ramla ner på vägbanan. Vidare får 

inte en avkörning föranleda att trafikanter kan riskera att köra in i masten eller tillhörande 

teknikbod. 

Rekommendation:  

1. Avståndet mellan vägområde och mobilmast bör, om förutsättningarna i övrigt 

medger, vara minst lika långt som hela mastens höjd. 

2. Om detta är svårt att uppnå, på grund av t ex topografiska förutsättningar eller 

stora intrång, kan ett avstånd av minst 2/3 av mastens höjd accepteras. Detta under 

förutsättning att stagning av masten sker på så sätt att den inte kan falla inte i rät vinkel 

mot vägen. (se figur 1). 

Dock ska alltid gällande byggnadsfritt avstånd enligt 47 § Väglagen tillämpas om det 

avståndet är mer än 2/3 av mastens längd.” 

 

Föreningarna anser inte att ansökan om bygglov med föreslagen placering av mobiltornet 

kan beviljas. Ett nytt läge för mobiltornet måsta tas fram. 

 

För Naturskyddsföreningen i Nacka                                                                                                                            

Ronny Fors                                                                                                                                          

ordförande          ronny.fors@naturskyddsforeningen.se                                                                                  

 

För Boo Miljö- och Naturvänner                                                                                                                   

Kerstin Lundén                                                                               

ordförande          kerstin.lunden.natur@gmail.com     
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