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§ 58

NRN 2012/40-265

Ansökan om dispens från föreskrifterna för Skogsö
naturreservat, för åtgärder vid Skutuddsvikens
småbåtsvarv vid Skutviken
Beslut
Naturreservatsnämnden beslutar att det inte krävs dispens från reservatsföreskrifterna för
Skogsö naturreservat, för att genomföra följande åtgärder, enligt ansökan daterad 10 maj
2012. Åtgärderna är:
1. Iordningställande av befintlig anslutande väg ner till varvet
2. Anordnande av vatten och avlopp till varvsområdet
3. Sanering av förorenad mark från tidigare verksamhet
4. Byggnation/återuppförande av tre nya båthallar
5. Ny hamnplan
Naturreservatsnämnden beslutar att naturreservatet utanför arrendeområdet och
vägområdet inte får förändras av åtgärderna samt att ritningar ska skickas till Nacka
kommuns park- och naturenhet för skriftligt godkännande innan arbetet påbörjas.

Ärendet
Ansökan
Nacka kommun, Fastighet, ansöker om dispens från föreskrifterna för Skogsö
naturreservat, för att utföra följande åtgärder inom reservatet, vid Skutuddsvikens
småbåtsvarv, även kallat Stäkets varv, vid Skutviken.
Åtgärderna är:
1. Iordningställande av befintlig anslutande väg ner till varvet
2. Anordnande av vatten och avlopp till varvsområdet
3. Sanering av förorenad mark från tidigare verksamhet
4. Byggnation/återuppförande av tre nya båthallar
5. Ny hamnplan
Fastighet kommer även att söka tillstånd till vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen för en del av åtgärderna. Tillståndsansökan ska kompletteras med beslut ifråga
om dispens från naturreservatsföreskrifterna.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om strandskyddsdispens den 19
september 2012, § 265.
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Bestämmelser
Kommunen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken ge dispens för åtgärder som strider mot
föreskrifter om det finns särskilda skäl.
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken skall hänsyn tas även till enskildas intressen. En inskränkning
i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet
får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens ges endast om det är förenligt med
föreskrifternas syfte.
I kommunens beslut om Skogsö naturreservat står det:
”Ändamålet med Skogsö naturreservat är i första hand att bevara ett tätortsnära och
naturskönt område av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Områdets stora
kulturhistoriska värde talar också för naturreservatets tillkomst”.
Enligt Nacka kommuns kulturmiljöprogram är Skutuddsvikens småbåtsvarv ett
kulturminne som ingår i ett område av lokalt intresse för kulturmiljövården.
Det är inskrivet i naturreservatsföreskrifterna att de inte ska utgöra hinder för Stäkets varv
att utföra tillbyggnad, dock endast för varvsverksamhet.

Skäl för beslutet
En dispensansökan bedöms utifrån naturreservatsföreskrifterna för Skogsö.
Åtgärderna avser att upprusta Skutuddsvikens småbåtsvarv (Stäkets varv) och hålla
områdets kulturhistoriska miljö levande.
Eftersom det står i föreskrifterna att de inte ska utgöra hinder för Stäkets varv att utföra
tillbyggnad, dock endast för varvsverksamhet, så finns det inga hinder i föreskrifterna för
att utföra föreslagna åtgärder.
Alltså behövs ingen dispens.
Följande ska beaktas:
Inga åtgärder, förändringar, tillfälliga upplag, uppställning av båtar eller liknande får utföras
utanför nuvarande arrendeområde eller utanför vägområde. Vägområdet omfattar väg,
samt tillhörande dike.
Samtliga bryggor ska placeras inom befintligt arrendeområde.
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Ritningar ska skickas till kommunens naturreservatsförvaltare, park- och naturenheten, för
godkännande innan arbetet påbörjas.
Nämnden bedömer att åtgärderna i denna ansökan är förenliga med naturreservatets
föreskrifter.
Nämnden beslutar därför att det inte krävs någon dispens för åtgärderna i denna ansökan.

Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse den 26 september 2012
Ansökan med bilagor
Beslut om strandskyddsdispens MSN § 265, 2012-09-19

Yrkanden
Peter Zethraeus (M) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med park- och
naturenhetens förslag.
Gudrun Hubendick (MP) yrkade att nämnden skulle besluta att åtgärderna i
dispensansökan är dispenspliktiga.

Beslutsgång
Ordföranden ställde sitt eget yrkande mot Gudrun Hubendicks yrkande och fann att
nämnden hade beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Votering begärdes och verkställdes.
För Peter Zethraeus yrkande röstade Peter Zethraeus (M), Daniel Claesson (M), Mathilde
Åslund (M) Marithe Eriksson (KD) och Ann Gripenlöf (S).
För Gudrun Hubendicks yrkande röstade Gudrun Hubendick (MP) och Lennart Philip
(FP).
Med 5 röster mot 2 beslöt nämnden i enlighet med förslaget till beslut.

Reservationer
Gudrun Hubendick (MP) lämnade följande reservation till protokollet:
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"Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Den utökade varvsverksamheten med
mångdubbelt antal båtplatser och upplägg för båtar på land vintertid, är enligt vår mening
inte förenligt med föreskrifterna för reservatet. Därför krävs dispens.
Det är olyckligt att föreskrifterna för reservatet inte är mer precist formulerade men vi kan
omöjligt tolka att det skulle kunna innefatta en fyrdubbling av antalet båtplatser. Det
hänger heller inte ihop med bevarande av varvet som kulturminne.”

-----
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