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Överklagande av beslut om bygglov för en 36 meter hög 
ostagad mobilmast med tillhörande teknikskåp vid 
Telegrafberget, på fastigheten Skarpnäs 2:1, i Nacka 
kommun

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet

Nu överklagat beslut
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens myndighetsutskott i Nacka kommun 
(nämnden) beslutade den 19 februari 2020, § 21, B 2019-001541, att, med stöd 
av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja ansökan om bygglov 
för en 36 meter hög ostagad mobilmast med tre tillhörande teknikskåp vid 
Telegrafberget på fastigheten Skarpnäs 2:1. I bygglovet ges också startbesked för 
åtgärden med stöd av 10 kap. 23 § PBL.

Nacka Miljövårdsråd har överklagat beslutet och yrkat att det ska upphävas. I 
överklagandet framställs också ett yrkande om att länsstyrelsen ska besluta om 
inhibition.

Andra relevanta beslut
Länsstyrelsen har som yttrande den 27 november 2019 i samrådsärendet enligt 
12 kap. 6 § miljöbalken, som avser verksamhetens inverkan på naturmiljön, vad 
gäller naturvårds-, kulturmiljövårds- och friluftslivsaspekter (ärende 525-53483-
2019) angett att det på platsen råder utvidgat strandskydd och att en ansökan om 
dispens från strandskyddet prövas av kommunen. I övrigt, i fråga om påverkan på 
naturmiljön, har man inte haft något att erinra mot de föreslagna åtgärderna.

Nämnden beslutade den 19 februari 2020, § 15, M 2019-2645, att bevilja dispens 
från strandskyddsbestämmelserna för nu aktuella åtgärder. 
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Länsstyrelsen har den 6 mars 2020 (ärende 526-11289-2020) beslutat att inte 
överpröva kommunens beslut om att medge strandskyddsdispens.

Motivering till beslutet

Länsstyrelsen avgör nu ärendet slutligt. Det saknas därför skäl att fatta något 
särskilt beslut med avseende på yrkandet om inhibition.

Ärendet gäller en bygglovsansökan för uppförande av en 36 meter hög ostagad 
mobilmast med tre tillhörande teknikskåp vid Telegrafberget på fastigheten 
Skarpnäs 2:1 i Nacka kommun. Av handlingarna framgår att mobilmasten upptar 
en yta om cirka 3 x 3 meter och de tre teknikskåpen, som avses placeras i nära 
anslutning till tornet, omfattar sammanlagt 5 kvm byggnadsarea. Tornet förankras 
i berget med borrning. Konstruktionen är ett genomsiktligt fackverkstorn.

I 6 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, regleras vilka andra 
anläggningar än byggnader som kräver bygglov. Av 6 kap. 1 § 5 PBF framgår att 
det krävs bygglov för att uppföra radio- eller telemaster eller torn. 

Platsen för den sökta åtgärden omfattas inte av detaljplan eller områdes-
bestämmelser. Området är av riksintresse för kulturmiljövården, Stockholms 
farled och inlopp, enligt bestämmelsen i 3 kap. 6 § miljöbalken. Platsen ingår 
vidare i en nyckelbiotop som utgörs av barrnaturskog. Strax öster om platsen 
pågår arbete med inrättande av naturreservatet Skarpnäs. Enligt kommunens 
översiktsplan är platsen belägen inom ett större rekreationsområde. Utvidgat 
strandskydd gäller vidare på platsen.

Av 9 kap. 31 § PBL framgår att bygglov utom planlagt område ska ges för en 
åtgärd om den inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §§ och uppfyller 
de krav som följer av 2 kap. och tillämpliga bestämmelser i 8 kap. PBL.

Av 2 kap. 2 § PBL framgår att prövningen i ärenden om lov ska syfta till att mark- 
och vattenområden används för det eller de ändamål som områdena är mest 
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. 
Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. och 4 
kap. 1–8 §§ MB ska tillämpas.

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Kravet i 2 kap. 9 § innebär bl.a. att 
en åtgärd inte får medföra betydande olägenhet för omgivningen.

Platsen där masten planeras består av en berghäll med mindre träd runt omkring. 
Inga träd behöver tas ned och såväl tornet som teknikskåpen avses transporteras 
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till platsen med helikopter. Motivet till åtgärden är att förse den nya stadsdelen 
Telegrafberget med förstärkt nätkapacitet. Andra placeringar har utretts av 
sökanden, men utifrån gällande förutsättningar på platsen och av radiotekniska 
skäl har sökt placering bedömts vara den bästa. Utrymme finns på masten för 
samlokalisering av antenner från andra teleoperatörer. Avståndet till närmaste 
bostadshus är cirka 100 meter. 

Länsstyrelsen instämmer i sin helhet i de skäl som nämnden har angett av att sökta 
åtgärder bedöms uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL. Vad klaganden har anfört 
och vad som i övrigt framkommit i ärendet föranleder inte länsstyrelsen att göra 
någon annan bedömning av ansökan än den som nämnden har gjort. Vid en 
avvägning mellan i ärendet motstående intressen bedömer länsstyrelsen också att 
nämnden har gjort en korrekt avvägning och att bygglov för sökta åtgärder därför 
ska ges i enlighet med 9 kap. 31 § PBL. Länsstyrelsen avslår således 
överklagandet. 

Information

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 1 med överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Lovisa Ristner.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till:
erik-jan.rood@tre.se
bygglov@nacka.se

mailto:erik-jan.rood@tre.se
mailto:bygglov@nacka.se
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Bilaga 1
Överklagandehänvisning mark- och 
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos mark- och 
miljödomstolen.

Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare 
tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller skicka din skriftliga 
överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post; stockholm@lansstyrelsen.se, eller 
med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box 22067, 104 22 Stockholm.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick 
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan 
du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan 
är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas. 
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från 
den dag då beslutet meddelades.

Ditt överklagande ska innehålla
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer,
 hur du vill att beslutet ska ändras, samt
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. 
Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, 
bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post, stockholm@lansstyrelsen.se, 
eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange diarienummer 21384-2020.
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