
18 april 2016  

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunfullmäktige 

§ 109 Dnr KFKS 2014/726-214 

Detaljplan för del av fastigheten Älgö 4:1, norr om Trappstigen på 
Älgö, i Fisksätra-Saltsjöbaden 

Beslut 
Kommunfullmäktige antar planförslaget.  

Ärendet 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppförandet av en mobilmast med tillhörande teknikbodar 
inom ett obebyggt område med naturmark för att tillhandahålla erforderlig nätkapacitet för mobila 
teletjänster. Planområdet omfattar del av den privatägda fastigheten Älgö 4:1 och omfattar drygt 
5000 kvadratmeter. Förutom att planarbetet syftar till att avgränsa ett mindre område för mobilmast 
ska naturmark inom planområdet överföras till kommunal allmän platsmark för att säkra 
allmänhetens tillgång till denna.   

Handlingar i ärendet 
Kommunstyrelsen den 4 april 2016 § 118 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 17 februari 2016 
§ 37 Planenhetens tjänsteskrivelse den 24 februari 2016 Utlåtande   Plankarta Planbeskrivning  
Till tjänsteskrivelse fogas karta över området samt översikt över kommunala beslut. Tryck på 
följande länk eller gå in på Nacka kommuns hemsida, där handlingar som hör till ärendets tidigare 
skeden finns: 
http://www.nacka.se/WEB/BO_BYGGA/PROJEKT/ALGO/MOBILMASTTRAPPSTIGEN/Sidor/d
efault.aspx   

Ärendets tidigare behandling 
Beslut i kommunstyrelsen den 4 april 2016 § 118 Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget och 
föreslog att kommunfullmäktige antar planförslaget. 
Beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 17 februari 2016 § 37 Miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden tillstyrkte planförslaget och föreslog att kommunfullmäktige skulle anta 
planförslaget. 

Yrkanden 
Cathrin Bergenstråhle (M) yrkade, med instämmande av Mats Granath (L), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
Christina Ståldal (NL) yrkade, med instämmande av David Bergquist (SD), att kommunstyrelsens 
förslag skulle avslås.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställde proposition på Cathrin Bergenstråhles yrkande mot Christina Ståldals yrkande 
och fann att Cathrin Bergenstråhles yrkande hade bifallits. Votering begärdes och verkställdes. Vid 
voteringen avgavs 55 röster för Cathrin Bergenstråhles yrkande och sex röster för Christina Ståldals
yrkande. Kommunfullmäktige hade således bifallit Cathrin Bergenstråhles yrkande. Vid voteringen 
avgavs röster enligt följande.  Voteringslista 3  



Reservationer 
Christina Ståldal reserverade sig mot beslutet för Nackalistans fullmäktigegrupp och ingav följande.
  
”Ett ärende som man som politiker inför varje delbeslut borde ställa sig frågan – är detta lagligt, 
olagligt eller omoraliskt?  Kronologin startar: 4/4-10 – inlämnande bygglovsansökan av företaget 
Hi3G Access, en 48 m hög mobilmast på ett ca 50 m högt berg på Älgö. Två tidigare ansökningar 
från bolaget har redan fått avslag. Protester. 16/6-10 – MSN säger nu Ja till den nya 
bygglovsansökan. Protester. 21/10-10 Länsstyrelsen beslutar att masten inte får byggas.  26/4-12 – 
Dom i förvaltningsrätten att masten inte får byggas. 28/5-12 – Företaget inkommer direkt till 
Planavdelningen i Nacka kommun och överklagar inte domen. 4/6-12 – Nacka svarar att 
Planenheten har tagit emot ansökningen om ändrad markanvändning med beskrivning av ärendet 
som ”komplext”. Trots dom som föll i ärendet en månad tidigare. Är det lagligt, olagligt eller 
omoraliskt att gå vidare med ärendet? 2/7-12 – Företag har möte med Planenheten.  

29/8-12 – Planenheten ger positivt svar till företaget, Ja till ändrad markanvändning. 10/10-12 – 
MSN beslutar pröva åtgärden i en planprocess. Ingen redogörelse av domens innehåll på MSN trots 
önskemål om detta. MSN tar alltså 6 månader efter fallen dom i Förvaltningsrätten inte hänsyn till 
detta domslut. Protester. 17/9-14 – Man tar upp ärendet igen i MSN och beslutar att påbörja en 
startpromemoria för planändring av området för att underlätta uppförande av masten. 7/10-14 – 
Kssu beslutar att godkänna startpromemorian. Protester, 65 nej och 2 ja.  Augusti -15 – 
Samrådsutställning. 1/5 av Älgös invånare säger Nej till masten.  

Felaktigheter:” Saknar tillräcklig täckning” – samtliga 12 bolag som sänder på Älgö redovisar full 
täckning. ”Motståndare till modern kommunikation” – full täckning och kärlek till naturen. ”Tornet 
är ej fullt synligt” – 48 m högt torn på ett 50 m högt berg där närbelägna träd kommer att tas bort 
för att ges plats åt torn och bodar. ”Platån är bevuxen med sparsam gles tallskog” – se 
Skogsstyrelsens två inventeringar där området beskrivs som biotopområde. Dessutom – felaktiga 
angivelser om hur man tar sig upp till platån. Felaktigheter i karta vid samråd. Osv.  Nackalistan 
reserverade sig och yrkade avslag.”  


