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Nacka kommun                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Miljö- och stadsbyggnad                                                                                                        

bygglov@nacka.se            

 

                           

Synpunkter på Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobiltorn och tillhörande 

teknikbodar på fastigheten Tollare 1:3, Nacka kommun. Diarienummer B 2022 - 2097. 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 Tollare 1:3, Nacka kommun, och vill lämna följande synpunkter. 

 

Dubblering av master är inte önskvärt och måste undvikas 

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av ett andra mobiltorn i naturmarken vid Palmvägen 

väster om Ormingeledens korsning med Värmdöleden. Cirka 60 meter ifrån den föreslagna 

platsen står ett befintligt mobiltorn. Vi finner förslaget anmärkningsvärt eftersom Nacka 

kommun sedan länge i kommunens egna riktlinjer formulerat att en dubblering av master inte är 

önskvärd och måste undvikas. Kommunen ska tillse att olika operatörer kan använda samma 

torn.  

I Nacka kommuns vägledning Områdesnämndernas vägledning för bygglovprövning av master, 

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

2. Möjligheten till samlokalisering av basstationer på gemensamma master skall prövas. 

3. Mast eller torn skall ges en utformning som möjliggör samnyttjande. 

Trafikverket har samma uppfattning och hänvisar på sin hemsida till Vägverkets 

rekommendationer avseende placering av mobilmaster intill vägar. Publikation nr 2001:110.                                                                                                  

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

I rekommendationerna står                                                                                                                          

”Ett stort antal basstationer och nya master ska byggas och samordning mellan operatörerna är 

en viktig förutsättning för att minska antalet master. För en enda operatör i en medelstor 

http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1364390/FULLTEXT01.pdf
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kommun rör det sig om 30-60 nya master samt ytterligare basstationer i befintliga master och 

byggnader. Utan samordning kan antalet master bli väsentligt högre.”  

 

Prövning av lämplig placering måste ta hänsyn till naturvärden på platsen 

Föreningarna har inte själva inventerat det berörda skogsområdet men en sökning på Artportalen 

visar flera fynd av gnagspår av den rödlistade reliktbocken på flera tallar i områdets södra del där 

masten är tänkt att uppföras. Skogsområdet öster om Ormingeleden, mittemot det aktuella 

området, är inventerat av Pro Natura i samband med detaljplan för Orminge trafikplats. I 

Naturvärdesinventering vid Orminge trafikplats, Nacka kommun, Pro Natura 2019, framgår 

följande under rubriken Sammanfattning av naturvärdena i området:  

”Om man tittar på en karta över omgivande landskap ser man att stora delar norr om 

Värmdöleden utgörs av villaområden med mindre skogspartier. Förekomsten av gamla träd i 

dessa miljöer är sannolikt mycket viktig för att upprätthålla en kontinuerlig ekologisk funktion i 

livsmiljöer för många marginaliserade arter, som är beroende av dessa ovanliga värdeelement.” 

Det nu aktuella området är just ett sådant mindre skogsområde med gamla träd som avses i 

citatet ovan. Det är utom tvivel att området har viktiga naturvärden som måste beaktas vid 

bygglovprövningen.  

Med tanke på förekomst av rödlistad art och områdets naturvärden 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. 

Att inleda ett 12:6-samråd är också helt i linje med kommunens ovan nämnda vägledning för 

bygglovprövning av master, torn och antenner för mobiltelefoni, punkt 12: 

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

prövning. 

 

Hänsyn till landskapsbilden måste tas 

Det föreslagna mobiltornet är 30 meter högt och skulle bli väl synligt från såväl Värmdöleden 

som Ormingeleden. Området utgör västra delen av ”entrén” till Orminge och ytterligare ett 

mobiltorn skulle bli ett förfulande inslag i vyn.  

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.                                                                                                 
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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 befintlig mobilmast finns redan 

Tillgänglighet finns redan idag på väg från Palmvägen fram till befintligt mobiltorn. Vid 

samutnyttjande av befintligt mobiltorn kan befintlig väg användas. Det innebär en ekonomisk 

besparing och att inte ytterligare ett intrång i naturmarken görs.  

 

Föreningarna anser att samutnyttjande med befintligt mobiltorn är att föredra. Det 

innebär att inte ytterligare intrång i naturmarken görs. Landskapsbilden och vyn från 

Värmdöleden och Ormingeleden besparas ett förfulande inslag. Samutnyttjande är också 

av ekonomiska skäl en mer hållbar lösning. 

 

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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