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Komplettering av överklagande av strandskyddsdispens för 

flytbrygga, Baggensudden 2:1, Nacka kommun,  

ärendenummer:  5051-19758-2016 

 
Nacka Miljövårdsråd yrkar på att Länsstyrelsen upphäver Nacka kommuns beslut i 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2016-04-20 § 99 att bevilja strandskyddsdispens 

för flytbrygga på Baggensudden 2:1, Nacka, ärende M 2015–000852. 

 

Vi kompletterar vårt överklagande från 2016-05-18 enligt följande: 
 

   Särskilda skäl för strandskyddsdispens föreligger inte. Miljö- och 

stadsbyggnadsnämndens påstående, att platsen redan skulle ha tagits i anspråk på ett sätt 

som gör att den saknar betydelse för strandskyddets syften är direkt felaktigt. Tvärtemot vad 

nämnden skriver är den plats där bryggan med båtvätten är tänkt att läggas en av få platser i 

Pålnäsviken som fortfarande är fri från bryggor och bojar. Eftersom Pålnäsviken är hårt 

exploaterad av bryggor och bojar är de få öppna ytor som ännu finns kvar särskilt viktiga 

för att säkerställa strandskyddets syften. Att myndigheterna ska vara särskilt restriktiva med 

att meddela strandskyddsdispenser i hårt exploaterade områden framgår bl.a. av Mark- och 

miljööverdomstolens domar 2011-06-09 i mål nr M 8963-10 och 2013-01-03 i mål nr M 

6370-12. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut att meddela strandskyddsdispens måste 

därför upphävas. 

  

     Nacka Miljövårdsråd instämmer i att det är önskvärt att det åstadkoms mer öppet vatten i 

Pålnäsviken. Att som Miljö- och stadsbyggnadsnämnden gjort föreskriva att lika många 

bojar ska tas bort som det tillkommer bryggplatser är dock helt verkningslöst eftersom det 

Nacka Miljövårdsråd är en partipolitiskt och religöst 

obunden förening, grundad 1969, med både enskilda 

personer och nackaföreningar (bostadsföreningar, 

idrottsföreningar, m fl.) som medlemmar. 

Miljövårdsrådet ska verka för en god boende-, arbets-, 

trafik- och fritidsmiljö. Nacka Miljövårdsråd är 

remissorgan i kommunala planfrågor.  
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inte är reglerat hur många bojar som Saltsjöbadens båtklubb får ha i viken. Antalet bojar 

och placeringen av dessa är inte konstant. Bojarna flyttas runt och antalet varierar. För att ett 

villkor om borttagande av bojar ska ha någon praktisk effekt och faktisk betydelse måste det 

regleras hur många bojar som får finnas i viken, var dessa ska ligga och hur de får användas. 

Det bör därför inte vara aktuellt att medge Saltsjöbadens båtklubb någon ytterligare 

strandskyddsdispens utan sådan reglering av båtklubbens samtliga bojar i viken. 

  

     Nacka Miljövårdsråd är inte generellt negativa till båtborsttvättar, men det är en typ av 

anläggning som måste placeras på en lämplig plats och förenas med tillräckliga villkor för 

att den ska kunna tillåtas. Att placera en kommersiell båtborsttvätt alldeles intill bostadshus 

är mycket olämpligt. Det finns många andra platser i kommunen och i närområdet som är 

lämpliga. Av miljöskäl är det mycket viktigt att det för en båtborsttvättverksamhet 

föreskrivs att båtar målade med giftig bottenfärg inte får tvättas.  

  

      Såvitt vi förstår har Saltsjöbadens båtklubb inte sökt tillstånd för vattenverksamhet för nu 

aktuella åtgärder trots att de informerat sina medlemmar om att detta gjorts. Vi förutsätter 

att sådan prövning måste göras innan en verksamhet av aktuellt slag kan tillåtas. Eftersom 

ansökta åtgärder kräver prövning även enligt 11 kap. miljöbalken får det även ifrågasättas 

om det är lämpligt att föreskiva villkor för båtborsttvätten i ett beslut om 

strandskyddsdispens. 

  

     För bryggan med båtborsttvätten har även meddelats bygglov. Bygglovet har överklagats av 

ett antal närboende som konstaterat att en ny detaljplan behövs för området. Att området 

behöver en samlad prövning gör också att det inte är lämpligt att meddela ytterligare 

strandskyddsdispenser i nuläget. 

  

     Avslutningsvis, för det fall länsstyrelsen trots vårt överklagande anser att den planerade 

verksamhet kan tillåtas, överlåter vi till länsstyrelsen att avgöra inom ramen för vilken 

prövning – strandskydd, vattenverksamhet eller bygglov – som det är lämpligt/möjligt att 

föreskriva om villkor för båtborsttvätt och reglering av bojarna i viken. För strandskyddets 

syften och miljön är dock av central vikt att sådan reglering görs. 

 
 

 

För Nacka Miljövårdsråd 

      

         

 

 

 Jan Åman, ordförande 

 

 

 
Detta dokument har lagts ut på webben under adress:  

http://www.nackamiljo.se/komplstrskyddbaggensudden.pdf 
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