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 22 april 2014 
 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 Naturreservatsnämnden 
  
 
 
 
 

 

Plats och tid  Nacka stadshus kl 08.00 – 08.10 

 BESLUTANDE 

Peter Zethraeus (M) 
Björn Strehlenert (C)  
Gudrun Hubendick (MP)  
Lennart Philip (FP) 
Marithe Eriksson (KD)  
Pia Ellström (S)  
Ingmar Sahlgren (C)  
 

ERSÄTTARE 

Lydia Liu (KD) 
 
 
 

 

Övriga deltagare Åsa Engwall, Dag Björklund, Sylvia Ryel, Görel Petersson 

 
 

Utses att justera Gudrun Hubendick  

Justeringsdatum 22 april 2014 Paragrafer 31- 33 

   
Underskrifter Sekreterare  

  Görel Petersson 

 Ordförande  

  Peter Zethraeus 

 Justerande  

  Gudrun Hubendick 
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BEVIS OM ANSLAGSDAG 

Naturreservatsnämndens protokoll är justerat 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Sammanträdesdatum 22 april 2014 

Anslaget sätts upp 23 april 2014 

Anslaget tas ned 15 maj 2014 

Förvaringsplats för protokollet Nacka stadshus 

 
Underskrift  ...........................................................................  
 Görel Petersson 

Utdragsbestyrkande 
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§ 31 NRN 2013/54-002 

Förändring av beslutsattestant år 2014 för 

naturreservatsnämnden  

Beslut 

Naturreservatsnämnden utser ordinarie beslutsattestant Teknisk direktör Dag Björklund 
för naturreservatsnämndens ansvar 19600 under perioden 2014-05-01 – 2014-12-31. 

Naturreservatsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

Ärendet 

Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om 

ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa.  

 

Naturreservatsnämnden föreslås att vid nämndens sammanträde den 22 april 2014 besluta 

att utse Teknisk direktör Dag Björklund till ordinarie beslutsattestant för nämnden. Det är 

endast den ordinarie beslutsattestanten som har rätt att vidaredelegera beslutanderätten 

inom sitt ansvarsområde, dvs. rätt att besluta om alla lägre nivåers attesträtt. 

Delegationsbesluten ska anmälas till nämnden. 

 

Handlingar i ärendet 

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 april 2014 

Beslutsattestanter vidaredelegering 2014 

 

Beslutsgång 

Naturreservatsnämnden beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

 
- - - - - 
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§ 32 NRN 2013/41-265 

Naturreservatet Skuruparken – beslut om markägare 

och stugägare att yttra sig om ändringar av förslag till 

föreskrifter mm daterat april 2014 

Beslut 

1. Naturreservatsnämnden förelägger JM AB som markägare till området benämnt 

Skuruparken och ägarna till stugor i området att, enligt förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken m.m., senast 2014-06-15 yttra sig över de ändringar som 

har angivitis i förslag till naturreservat Skuruparken enligt föreskrifter, avgränsning och 

skötselplan daterad april 2014.  

 

2. Föreläggandet att yttra sig över förslaget delges genom kungörelsedelgivning då antalet 

sakägare är många och alla inte kända av kommunen. Förslaget till naturreservat hålls 

tillgängligt 2014-04-29 till 2014-06-15 i biblioteket i Nacka Forum samt i utställningshallen i 

Nacka stadshus. Annonsering om kungörelse ska göras i ortstidning samt i Post- och 

inrikes tidningar 2014-04-29. 

 

3. Naturreservatsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

Ärendet 

Kommunfullmäktige antog förslaget till naturreservat Skuruparken 2011-12-12. Beslutet 

överklagades till länsstyrelsen som 2013-09-13 upphävde beslutet på grund av formaliafel, 

främst för brister i hanteringen kring kungörelsedelgivning och föreläggande för mark- och 

sakägare att yttra sig över förslaget till naturreservat.  

 

Kommunstyrelsen beslöt 2013-09-30 att återuppta ärendet om att inrätta naturreservatet 

och i oktober 2013 beslöt naturreservatsnämnden att nytt samråd skulle ske utifrån samma 

reservatshandlingar som antogs av kommunfullmäktige i december 2011. Samråd har hållits 

under tiden 2013-11-01 till 2014-01-14. Efter att synpunkter inkommit och sammanställts 

har förslaget justerats. Förändringar har främst skett utifrån länsstyrelsens yttrande och 

gäller bl a den tidigare målformuleringen om att antalet stugor på sikt ska minimeras och 

denna har tagits bort helt. Föreskrifterna har förtydligats vad gäller förbud mot uppförande 

av byggnader och anläggningar samt de intrång som skötselplanen innebär för mark- och 

stugägare. Gränsen har justerats något i den västra delen för att bättre överensstämma med 

intilliggande plangränser och det har angivits att föreskrifterna inte ska utgöra hinder för 
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utbyggnad av framtida Skurubro eller tunnelbana. I övrigt har mindre redaktionella 

ändringar utförts. 

 

Eftersom justeringar som har gjorts i förslaget efter samrådet berör markägaren och andra 

sakägare (stugägarna) föreläggs dessa att yttra sig över ändringarna. 

 

Föreskrifterna som sådana har inte justerats till den nya standard för reservatsföreskrifter 

som är under framtagande i Nacka kommun. Detta eftersom förslaget framtogs innan 

dessa fanns och flera samråd redan har hållits. Dock har föreskrifterna justerats vad gäller 

ridning då naturreservatsnämnden 2014-03-12 fastställde att nämndens uppfattning är att 

allemansrätten ger ryttare både ansvar och skyldigheter och ytterligare restriktioner inte är  

nödvändiga i nuläget. 

Skäl till beslut 

Eftersom ändringar har gjorts i förslaget till naturreservat Skuruparken efter samrådet 

2013-11-01 till 2014-01-14 berör markägaren och andra sakägare (stugägarna) föreläggs 

dessa att yttra sig över ändringarna.  

 

Handlingar i ärendet 

Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 10 april 2014 

Bilaga 1, Naturreservatet Skuruparken: sammanställning av remissvar och 

ämnesuppdelning av remissvar 

Bilaga 2, Föreskrifter, avgränsning och skötselplan för naturreservatet Skuruparken, april 

2014 

 

Beslutsgång 

Naturreservatsnämnden beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

 

Reservationer 

Lennart Philip (FP) reserverade sig mot beslutet och ingav följande. 

 

”Jag reserverar mig mot beslutet på följande grunder. 

 

Alla remissinstanser tillstyrker reservatet med undantag av JM. 

Länsstyrelsens synpunkter är beaktade i nya versionen. 

Kommunstyrelsens uppdrag i september 2013 till naturreservatsnämnden är redan kraftigt 

försenat. 

Vi har haft fyra samråd redan och ett femte tillför inget nytt i sak.” 
- - - - - 
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§ 33 NRN 2013/41-265 

Övrigt 
 
Det fanns inga övriga punkter på sammanträdet. 
 
- - - - - 
 
 
 
 
 


