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Medborgarförslag, nedgrävning av kraftledning i
Tollarereservatet
Inkom den 9 maj 2021
Förslag till beslut
Natur- och trafiknämnden avslår förslaget om att lägga ned kraftledningen en
längre sträcka än planerat i Tollare. Anläggningarna i naturreservatet kommer
kunna byggas ut som planerat ändå. Medborgarförslaget är därmed
färdigbehandlad.

Sammanfattning av ärendet
Medborgarförslag om att kraftledningen mellan Lännerstasundet och ca 100
meter norr om Sockenvägen i Tollare markförläggs. Om inte kan den bli kvar för
alltid och naturreservatets planerade anläggningar förhindras.
Nedläggning av kraftledningar innebär en stor kostnad. I Nacka kommun sker
det därför endast där det kan frigöra attraktiv byggbar mark och det på så sätt
genereras en exploateringsvinst.
När arbetet i området är klart och byggstängslet har tagits bort kommer de sista
anläggningarna som tillhör naturreservatet att byggas ut enligt skötselplanen. Att
luftledningarna blir kvar på vissa sträckor kommer inte ha någon inverkan på
möjligheten att röra sig på marken.

Förslagen i medborgarförslaget
Medborgarförslaget föreslår att kraftledningen mellan Lännerstasundet och ca
100 meter norr om Sockenvägen markförläggs. Vattenfall som äger ledningen har
gått ut på samråd för att kunna lägga ned den en kortar del av denna sträcka och
enligt förslaget bör kommunen se till att hela sträckan markförläggs nu eftersom
det kommer bli kvar för all framtid i annat fall. Enligt förslaget skulle det också
innebära att utbyggnaden av reservatets anläggningar med stigar och trappspänger
förhindrades.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

SMS

WEBB

ORG.NUMMER

Nacka kommun, 131 81 Nacka

Stadshuset, Granitvägen 15

08-718 80 00

info@nacka.se

716 80

www.nacka.se

212000-0167

Enhetens utredning och bedömning
Nedläggning av kraftledningar innebär en stor kostnad särskilt där det är berg
som behöver sprängas eller borras igenom. I Nacka kommun sker det därför
endast där det kan frigöra attraktiv byggbar mark och det på så sätt genereras en
exploateringsvinst. I Tollare har den sträckan som identifierats som nödvändig
för att bygga de sista bostäderna identifierats och samrådsförslaget utgår från det.
När arbetet i området är klart och byggstängslet har tagits bort kommer de sista
anläggningarna som tillhör naturreservatet att byggas ut enligt skötselplanen. Att
de luftledningarna blir kvar på vissa sträckor kommer inte ha någon inverkan på
möjligheten att röra sig på marken.

Ekonomiska konsekvenser
Inga ekonomiska konsekvenser vid avslag

Konsekvenser för barn
Inga konsekvenser för barn. Naturreservatet kommer tillgängliggöras när området
intill är utbyggt.

Handlingar i ärendet
Medborgarförslaget

Mats Bohman
Trafik- och fastighetsdirektör

Sandra Ermalm
Naturreservatsförvaltare
Enheten offentlig utemiljö
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