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§   14  MSN 2016/346 

Dispensansökan för återvinningsstation i Tollare 
naturreservat 

Beslut 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om dispens från föreskrifter för att 
förlägga en återvinningsstation på en parkeringsplats i Tollare naturreservat. 
På denna plats är det särskilt viktigt att återvinningsstationen utformas och sköts så att 
skräp inte sprids i reservatet. Nämnden avser att utöva tillsyn avseende detta. 

Information till beslutet 
Överklagandeanvisningar bifogas när beslutet skickas till den sökande. 

Skäl till beslut 
Nacka vatten AB har inkommit med en ansökan om dispens från föreskrifterna i Tollare 
naturreservat för att få placera en återvinningsstation (ÅVS) på en parkering som ingår i 
naturreservatet.   
 
Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att: uppföra anläggning enligt paragraf A1 
samt anordna upplag enligt paragraf A13. Att placera en ÅVS i naturreservatet strider mot 
dessa föreskrifter och därför krävs en dispens för att få genomföra åtgärderna.   
 
Då återvinningskärlen ska placeras på hårdgjord parkeringsyta påverkas inte reservatets 
rekreationsvärden eller växt- och djurliv negativt. En återvinningsstation minskar 
visserligen antalet parkeringsplatser, men antalet bedöms ändå räcka till för ändamålet. Om 
det i framtiden eventuellt skulle behövas fler parkeringsplatser kan en bedömning göras av 
en utökning av parkeringsplatsen mot gatan då detta område torde vara av mindre 
betydelse för naturreservatets syfte avseende rekreation och naturvärden. 
 
Nämnden bedömer att återvinningsstationen inte strider mot reservatets syfte då den 
endast påverkar hårdgjord parkeringsyta intill trafikerad väg. Dispens kan därför medges. 

Ärendet 

Ansökan 
Nacka vatten AB har inkommit med en ansökan om dispens från föreskrifterna i Tollare 
naturreservat för att få placera en återvinningsstation (ÅVS) på en parkering som ingår i 
naturreservatet. Se bilaga 2 till 6.  
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Bakgrund 
I samband med antagande av detaljplanen för området 2009-11-23 valde 
kommunfullmäktige att på inrådan av miljö- och stadsbyggnadsnämnden (MSN) och 
kommunstyrelsen att anta planförslaget med undantag för område för återvinningsstation, 
på plankartan betecknat som E1. Det är samma plats där avfallsenheten nu ansöker om 
dispens från föreskrifterna samt bygglov för att placera en ÅVS. I beslutet framgår att 
ledarmötena inte är eniga om att planen ska antas men att det inte är någon som talar emot 
eller reserverar sig från detta undantag, se bilaga 7. 
 
Den 24 maj 2016 yttrande sig natur- och trafiknämnden (NTN) på den bygglovsansökan 
som gjordes för nybyggnation av ÅVS på samma plats och förordade avslag samt gav 
avfallsenheten i uppdrag att hitta en annan plats tillsammans med berörda enheter i 
stadsbyggnadsprocessen. Se bilaga 8. 
 
Den utredning om alternativa platser som avfallsenheten gjort har diskuterats vid ett möte 
där ordförande i NTN och MSN deltagit. Ingen av de föreslagna platserna var enligt de 
involverade lämplig för en ÅVS och det hänvisades tillbaka till Tollare naturreservat, se 
bilaga 9 och 10. 
 
Den 13 december 2016 yttrande sig NTN på inkommen dispensansökan. Yttrandet var i 
enlighet med park-och naturenhetens förslag till yttrande, se bilaga 1. 

Bestämmelser 
Kommunen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken ge dispens för åtgärder som strider mot 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl. Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens ges 
endast om det är förenligt med förbudets eller föreskrifternas syfte. Dispens kan ges genom 
s.k. särskilda skäl men detta ska dock endast ske undantagsvis. Reservatets syfte är angivet 
på följande sätt: ”Syftet med Tollare naturreservat är att bevara och utveckla områdets 
värden för rekreation och biologisk mångfald. Rekreationsvärdet består främst av 
omväxlande naturupplevelser inom ett större naturområde. Reservatets biologiska 
naturvärden är framförallt knutna till äldre träd och skog med ek och tall.” 
 
Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att: uppföra anläggning enligt paragraf A1 
samt anordna upplag enligt paragraf A13. Att placera en ÅVS i naturreservatet strider mot 
dessa föreskrifter och därför krävs en dispens för att få genomföra åtgärderna.  

Ekonomiska konsekvenser 
Beslutet medför inte några ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för barn 
Beslutet medför inte några konsekvenser för barn.  
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Handlingar i ärendet 
Tjänsteskrivelse daterad den 2017-01-10 
Bilaga 1, Yttrande NTN 13 dec 2016 §10 
Bilaga 2 till 6, Ansökan samt bygglovshandlingar 
Bilaga 7, Protokollsutdrag 23 nov 2009 §188 
Bilaga 8, Protokollsutdrag 24 maj 2016, §110 
Bilaga 9, Utredning platser 
Bilaga 10, Komplettering ärende 

Yrkanden 
Cathrin Bergenstråhle (M) tillsammans med alliansgruppen och med instämmande av 
Helena Westerling (S) yrkade på att nämnden beslutar följande: 
 
”Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om dispens från föreskrifter för att 
förlägga en återvinningsstation på en parkeringsplats i Tollare naturreservat. 
På denna plats är det särskilt viktigt att återvinningsstationen utformas och sköts så att 
skräp inte sprids i reservatet. Nämnden avser att utöva tillsyn avseende detta. 
 
Skäl till beslut 
 
Nacka vatten AB har inkommit med en ansökan om dispens från föreskrifterna i Tollare 
naturreservat för att få placera en återvinningsstation (ÅVS) på en parkering som ingår i 
naturreservatet.   
 
Enligt reservatsföreskrifterna är det förbjudet att: uppföra anläggning enligt paragraf A1 
samt anordna upplag enligt paragraf A13. Att placera en ÅVS i naturreservatet strider mot 
dessa föreskrifter och därför krävs en dispens för att få genomföra åtgärderna.   
 
Då återvinningskärlen ska placeras på hårdgjord parkeringsyta påverkas inte reservatets 
rekreationsvärden eller växt- och djurliv negativt. En återvinningsstation minskar 
visserligen antalet parkeringsplatser, men antalet bedöms ändå räcka till för ändamålet. Om 
det i framtiden eventuellt skulle behövas fler parkeringsplatser kan en bedömning göras av 
en utökning av parkeringsplatsen mot gatan då detta område torde vara av mindre 
betydelse för naturreservatets syfte avseende rekreation och naturvärden. 
 
Nämnden bedömer att återvinningsstationen inte strider mot reservatets syfte då den 
endast påverkar hårdgjord parkeringsyta intill trafikerad väg. Dispens kan därför medges.” 

Beslutsgång 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade i enlighet med Cathrin Bergenstråhles 
yrkande. 
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Magnus Sjöqvist (M) deltog inte i handläggning av ärendet på grund av jäv.  
 
 
- - - - -  
 
Detta beslut kan överklagas av den som berörs av beslutet om beslutet går denne emot. 
Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Stockholms län men skickas till Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden Nacka kommun 131 81 NACKA. Överklagandet ska ha kommit in 
inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga fick del av beslutet. 
 
  


