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Synpunkter på Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn och tillhörande 

teknikbodar på fastigheten Mensättra 1:1, Nacka kommun. Diarienummer B 2022 - 2104. 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 Mensättra 1:1, Nacka kommun, och vill lämna följande synpunkter. 

 

Prövning av lämplig placering måste ta hänsyn till naturvärden på platsen 

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av ett 42 meter högt mobiltorn med teknikbodar och 

tillfällig väg i naturmarken söder om Storholmsvägen i Östra Orminge.   

Naturområdet har under 2015 inventerats enligt SIS standard för naturvärdesinventeringar av 

föreningarna i projektet Små grönområden i Boo. Större delen av skogsområdet söder om 

Storholmsvägen, inklusive området där bygglov nu söks, bedömdes ha högt naturvärde, 

naturvärdesklass 2. Bedömningen lyder:  

”Många viktiga naturvärdesstrukturer såsom död ved förekommer samt även en naturlig 

skogsbäck, vilket ger området ett påtagligt biotopvärde. 17 naturvårdsarter varav fem rödlistade 

ger högt artvärde. Sammantaget ger det området ett högt naturvärde.” 

Föreningarnas inventering visar på fynd av blåsippa i närheten av platsen för sökt bygglov. 

Blåsippa visar på näringsrik mark och när den hittas i barrskog visar den på lokaler som ofta har 

en intressant flora av såväl kärlväxter som svampar. I skogsområdet finns också fynd av 

dropptaggsvamp som är en bra signalart för opåverkad skog ofta på mer näringsrik mark. 

Närmare platsen där bygglov söks finns fynd av gnagspår av vedinsekterna bronshjon och 

vågbandad barkbock som båda behöver äldre och nydöda, ofta senvuxna (att de vuxit långsamt) 

granar för sin överlevnad.  
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Med tanke på de höga naturvärdena bör 12:6-samråd om åtgärder som väsentligen kan förändra 

naturmiljön hållas med Länsstyrelsen för att utreda om platsen över huvud taget är lämplig för 

uppförande av mobilmast och anläggande av en tillfällig väg. Vi vill framhålla att värdena i 

området är knutna till orördhet och kontinuitet av skog med en värdefull och känslig flora där 

störningar i marken vore negativt. Att dra en väg, om än tillfällig, genom skogsområdet är 

troligen ett större problem än själva masten i sig.  

I Nacka kommuns vägledning Områdesnämndernas vägledning för bygglovprövning av master, 

torn och antenner för mobiltelefoni. 2002-01-15, sägs 

12.  Yttrande från länsstyrelsen avseende prövning enligt miljöbalken skall föreligga innan  

prövning. 

 

Hänsyn till stads- och landskapsbilden måste tas 

Det föreslagna mobiltornet är 42 meter högt och placerat cirka 45 meter över havet. Totalt skulle 

tornet nå upp till cirka 87 meters höjd, vilket är att jämföra med Nackas högsta berg Himlaberg 

70,4 m ö h, Sicklaberget 72,5 m ö h och Ältaberg drygt 82 m ö h. 

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 

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 landskapsbilden bör bifogas 

ansökan om bygglov.  

 

Väg till mobilmast bör undvikas 

Tillfällig väg föreslås från Storholmsvägen fram till mobiltornet. Tillfällig eller permanent väg, 

genom en vägdragning i naturmarken kan viktiga naturvärden försvinna. Det är inte nödvändigt 

att bygga väg fram till mobiltorn. Det finns många exempel i Nacka på när mobiltorn rests med 

helikopter på väglös plats. 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364390/FULLTEXT01.pdf
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Föreningarna anser att prövning av mobiltornets läge måste göras utifrån naturvärden på 

platsen. Föreningarna kan medverka vid bedömning i fält av lämpligt läge. 

 

För Naturskyddsföreningen i Nacka                                                                                                                            

Ronny Fors                                                                                                                                          

ordförande          ronny.fors@naturskyddsforeningen.se                                                                                  

 

För Boo Miljö- och Naturvänner                                                                                                                   

Kerstin Lundén                                                                               

ordförande          kerstin.lunden.natur@gmail.com     

 

 

 

Kopia sänd till    

Kommunekolog Anna Herrström  

anna.herrstrom@nacka.se 

Kommunekolog Matilda Apelqvist                                                                                                                                                  

matilda.apelqvist@nacka.se 
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