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Na   Nacka Miljövårdsråd 

 

         Nacka 2017-06-11 

 

Till: 

Länsstyrelsen i Stocholms län  

Box 22067 104 22  Stockholm 

stockholm@lansstyrelsen.se 

Sänds till: 

Nacka kommun  

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden  

131 81 Nacka 

registrator.plan@nacka.se 

 

 

 

Överklagande av dispens för återvinningsstation i Tollare 

naturreservat - komplettering 
 
 

Nacka Miljövårdsråd överklagade 2017-02-22 Nacka Kommuns beslut i Miljö- 

och stadsbyggnadsnämnden 2017-01-25 § 14 att bevilja dispens från föreskrifter 

för att förlägga en återvinningsstation i Tollare naturreservat (MSN 2016/345) till 

Länsstyrelsen. I vårt överklagande yrkade vi även anstånd med att utveckla vårt 

överklagande. Då vi inte hört från Länsstyrelsen tar vi för givet att det går bra att 

komplettera överklagandet. 

I denna komplettering vill vi utveckla skälen till att vi anser att Nacka Kommuns 

beslut i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden är felaktigt. 

Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att uppföra anläggning enligt 

paragraf A1 samt anordna upplag enligt paragraf A13. Att placera en 

återvinningsstation i naturreservatet strider mot dessa föreskrifter och därför krävs 

en dispens för att få genomföra åtgärderna.  

Vi anser att skäl för dispens mot föreskrifterna inte föreligger. Platsen är en 

huvudentré till naturreservatet. Entréns funktion försämras då platsen kan bli 

nedskräpad och därmed mindre attraktiv. Dessutom försvinner ett antal 

parkeringsplatser för reservatets besökare. Inget att detta gynnar Tollare 

Naturreservat utan försämrar de rekreativa värdena av reservatet. Om man i en 

framtid måste fälla träd för att göra plats för fler parkeringsplatser riskerar man 

även att de biologiska naturvärdena minskar.  

 

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell 

förening, grundad 1969, med både enskilda personer och Nacka föreningar 

som medlemmar. Miljövårdsrådet verkar för en god boende- arbets-, trafik- 

och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är remissorgan i kommunala 

planfrågor.  
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Vi anser att utvecklingen med förtätning i Nacka måste kunna ske utan att 

skyddade naturområden tas i anspråk för funktioner som hör förtätningen till, t ex 

återvinningsstationer, lekparker, bollplaner och parkeringar.  

Nackas översiktplan föreskriver att återvinningsstationer ska planeras i 

programskedet om det finns ett program för området.  

Finns inget program för området kan planering av ÅVS ske i detaljplanen.  

Med rätt planering ska inte naturreservat behöva tas i anspråk för dylika 

funktioner. Långsiktigt ser vi en risk att om Länsstyrelsen tillåter dispens från 

naturreservatsföreskrifterna i detta fall, att dispenser kommer att nyttjas i stor 

skala för anspråktagande av skyddad naturmark. 

 

För Nacka Miljövårdsråd 

 

 

Jan Åman, ordförande 

 
 

 

 

Detta överklagande finns även som  
http://www.nackamiljo.se/klaganatervinningtollare_kompl.html 

http://www.nackamiljo.se/klaganatervinningtollare.html

