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Natur- och trafiknämnden

§ 24

NTN 2017/351

Förslag till samråd Rensättra naturreservat
Beslut
1. Natur- och trafiknämnden beslutar att förslaget till naturreservatshandling Rensättra,
enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 14 februari 2018, ändras på så sätt att på de
ställen i naturreservatshandlingen där det står "kommunens tillstånd" ska det istället stå
"naturreserva tsförvaltarens tillstånd".
2. Natur- och trafiknämnden förelägger, enligt 24 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., ägare och innehavare av särskild rätt till marken, att
lämna yttrande över förslaget till bildande av Rensättra naturreservat senast den 31 maj
2018.
3. Handlingen med förslaget till naturreservat ska under samrådstiden hållas tillgänglig i
Nacka Stadshus, Granitvägen 15 samt i biblioteken i Nacka Forum och Orminge. Förslaget
finns även på kommunens hemsida www.nacka.se / rensattra. Meddelande om detta och
handlingens huvudsakliga innehåll kungörs (delges) genom kungörelsedelgivning enligt 49 §
punkt 3 delgivningslag (2010:1932).

Ärendet i korthet
Enligt 7 kap. 4§ miljöbalken får ett markområde av kommunen förklaras som naturreservat
i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Förslaget överensstämmer med kommunens nuvarande översiktsplan (fastställd 2012), där
det anges att Rensättra är ett utredningsområde för framtida naturreservat. Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av Rensättra
som naturreservat 2013.
Syftet med Rensättra naturreservat är att bevara ett tätortsnära naturområde för friluftslivet
samt att bevara områdets värdefulla natur- och kulturmiljöer i form av hävdade marker,
gamla hällmarkstallskogar och bäckmiljöer. Inom området ska det finnas möjlighet till olika
friluftsaktiviteter, naturupplevelser och vardagsrekreation. Naturvärdena är en förutsättning
för att bibehålla de rekreativa värdena och friluftslivet ska utvecklas i samspel med
bevarande av biologisk mångfald.
Delar av det blivande reservatet omfattas av detaljplaner och dessa bör på sikt upphävas för
att undvika dubbelreglering av området. Arbetet med att ta fram samrådshandlingarna har
skett i samordning med planeringen för Myrsjöområdet och det bedöms inte föreligga risk
för konflikt med framtida detaljplaneplanering.
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Kostnaden för att ta fram samrådsunderlaget är ca 500 000 kr.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse 2018-02-14
Förslag till beslut och skötselplan Rensättra naturreservat, februari 2018
Missiv till remissinstanser

Yrkanden
Gunilla Grudevall-Steen (L) yrkade att nämnden beslutar om följande ändringar - att på de
ställen i förslaget till naturreservatshandling Rensättra står "kommunens tillstånd" ska det
istället stå "förvaltarens tillstånd".

Beslutsgång
Natur- och trafiknämnden beslutade i enlighet med enhetens förslag till beslut.
Natur- och trafiknämnden antog Gunilla Grudevall- Steens ändringsyrkande.
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