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§ 54

Anmälningar
Beslut
Anmälningarna noteras till protokollet.

Ärendet
Följande handlingar anmäldes:

Handling

Åtgärd/ansvar

Skrivelser
Mejlkonversation med Stefan Alvén - Förslag
till återställande av herrgården Velamsund

Pierre Persson

Brevkonversation med Boo Miljö- och
Naturvänner ang uppställningsplats för
maskiner i Velamsund

Pierre Persson

Brevkonversation med Boo Miljö- och
Naturvänner ang skötsel av Abborrträsk

Finn Cederberg

Resultat av holkinventering 2012

Bo Persson, Vågen trädgård

-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur
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§ 55

Delegationsbeslut
Beslut
Inga delegationsbeslut fanns att anmäla.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 56

NRN 2011/35-043

Ny beslutsattestant år 2012 för naturreservatsnämnden
Beslut
Naturreservatsnämnden utser Åsa Engwall till ordinarie beslutsattestant för
Naturreservatsnämndens ansvar 19600, enligt bilaga 1. Ordinarie beslutsattestant har rätt
att vidaredelegera beslutanderätten inom sitt ansvarsområde. Delegationsbesluten skall
anmälas till nämnden.

Ärendet
Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om
ordinarie beslutsattestanter samt vid behov om ersättare för dessa. Naturreservatsnämnden
föreslås besluta att utse ordinarie beslutsattestanter och ersättare för nämnden enligt bilaga
1. 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 med bilaga den 17 oktober 2012
Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse med bilaga den 22 oktober 2012

Beslutsgång
Nämnden beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 57

NRN 2012/29-265

Ansökan om dispens från föreskrifter för Tollare
naturreservat, öster om Smådoppingvägen
Beslut
1. Naturreservatsnämnden avslår ansökan om dispens, från reservatsföreskrifterna för
Tollare naturreservat, för att anlägga ett nytt dike och uppfyllnad öster om
Smådoppingvägen enligt NCC:s ansökan daterad 2012-06-01. Beslutet är fattat med
stöd av 7 kap 7§, 26§ miljöbalken.
2. Naturreservatsnämnden beslutar att det inte krävs dispens från
naturreservatsföreskrifterna för Tollare naturreservat för att ta bort lutande sly och
anlägga en kort stig som ansluter mot befintlig stig. Dessa åtgärder ska utföras i
samråd med park- och naturenheten i Nacka kommun.

Ärendet
Ansökan
NCC ansöker om dispens från föreskrifterna för Tollare Naturreservat, för åtgärder under
kraftledningen öster om Smådoppingvägen, enligt bifogade handlingar.
I ansökan beskrivs 3 åtgärder:
Åtgärd 1 - Anlägga ett nytt dike.
Åtgärd 2 - Borttagning av lutande sly, samt uppfyllnad.
Åtgärd 3 – Anlägga en kort stig som ansluter mot befintlig stig.
Bestämmelser
Kommunen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken ge dispens för åtgärder som strider mot
föreskrifter om det finns särskilda skäl.
Dispens får enligt 7 kap. 26 § miljöbalken endast ges om det är förenligt med förbudets
eller föreskriftens syfte.
I kommunens beslut om Tollare naturreservat står det: ”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.”
I reservatsföreskrifterna, stycke A punkt 14, står bland annat att det är förbjudet att
förändra områdets permanenta topografi, ytförhållanden eller avrinningsförhållanden, t.ex.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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genom att gräva, spränga, borra, dika, schakta, utfylla, tippa, eller utföra annan mekanisk
markbearbetning.
Att anlägga nya diken och fylla upp med mjukmassor är alltså inte tillåtet enligt
naturreservatsföreskrifterna. Därför krävs en dispens för att få genomföra åtgärderna.
Att ta bort lutande sly under kraftledningen och göra en kort anslutning till den befintliga
stigen är åtgärder som är tillåtna enligt naturreservatsföreskrifterna och sådana kräver ingen
dispens. Dessa åtgärder bör utföras i samråd med naturreservatsförvaltaren.

Skäl för beslutet
Om ett långt dike skulle anläggas och lera läggas ut som uppfyllnad förändras området från
naturmark till att bli mer parkliknande, vilket inte är förenligt med syftet för
naturreservatet. Det som idag är ett blött område med specifika växter, skulle förvandlas till
torrare gräsytor och förutsättningarna för t.ex. grod- och kräldjur försämras avsevärt. När
fuktmark dikas påverkas flora och fauna negativt.
Om det nya bostadsområdet orsakar att mer vatten kommer ut i naturmarken, så ska det
åtgärdas utanför naturreservatet. Detta är även inskrivet i detaljplanen för området.
Problem orsakade av en ny exploatering får lösas inom exploateringsområdet, på
kvartersmark, och inte inom naturreservatet.
Då det finns ett alternativ för föreslagna åtgärder, finns inte särskilda skäl för att bevilja
dispens, och åtgärden bedöms inte heller vara förenlig med föreskriftens syfte.
Nämnden bedömer att dispens inte kan ges för att anlägga nytt dike och uppfyllnad enligt
ansökan.
Övriga åtgärder bedöms vara tillåtna enligt föreskrifterna och kräver därför ingen dispens.

Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse den 3 oktober 2012
Ansökan med skiss, bilder
Strandskyddsdispens

Beslutsgång
Nämnden beslutade i enlighet med park- och naturenhetens förslag.
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

NRN 2012/40-265

Ansökan om dispens från föreskrifterna för Skogsö
naturreservat, för åtgärder vid Skutuddsvikens
småbåtsvarv vid Skutviken
Beslut
Naturreservatsnämnden beslutar att det inte krävs dispens från reservatsföreskrifterna för
Skogsö naturreservat, för att genomföra följande åtgärder, enligt ansökan daterad 10 maj
2012. Åtgärderna är:
1. Iordningställande av befintlig anslutande väg ner till varvet
2. Anordnande av vatten och avlopp till varvsområdet
3. Sanering av förorenad mark från tidigare verksamhet
4. Byggnation/återuppförande av tre nya båthallar
5. Ny hamnplan
Naturreservatsnämnden beslutar att naturreservatet utanför arrendeområdet och
vägområdet inte får förändras av åtgärderna samt att ritningar ska skickas till Nacka
kommuns park- och naturenhet för skriftligt godkännande innan arbetet påbörjas.

Ärendet
Ansökan
Nacka kommun, Fastighet, ansöker om dispens från föreskrifterna för Skogsö
naturreservat, för att utföra följande åtgärder inom reservatet, vid Skutuddsvikens
småbåtsvarv, även kallat Stäkets varv, vid Skutviken.
Åtgärderna är:
1. Iordningställande av befintlig anslutande väg ner till varvet
2. Anordnande av vatten och avlopp till varvsområdet
3. Sanering av förorenad mark från tidigare verksamhet
4. Byggnation/återuppförande av tre nya båthallar
5. Ny hamnplan
Fastighet kommer även att söka tillstånd till vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen för en del av åtgärderna. Tillståndsansökan ska kompletteras med beslut ifråga
om dispens från naturreservatsföreskrifterna.
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattade beslut om strandskyddsdispens den 19
september 2012, § 265.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Bestämmelser
Kommunen får enligt 7 kap. 7 § miljöbalken ge dispens för åtgärder som strider mot
föreskrifter om det finns särskilda skäl.
Enligt 7 kap. 25 § miljöbalken skall hänsyn tas även till enskildas intressen. En inskränkning
i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i kapitlet
får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
Enligt 7 kap. 26 § miljöbalken får dispens ges endast om det är förenligt med
föreskrifternas syfte.
I kommunens beslut om Skogsö naturreservat står det:
”Ändamålet med Skogsö naturreservat är i första hand att bevara ett tätortsnära och
naturskönt område av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. Områdets stora
kulturhistoriska värde talar också för naturreservatets tillkomst”.
Enligt Nacka kommuns kulturmiljöprogram är Skutuddsvikens småbåtsvarv ett
kulturminne som ingår i ett område av lokalt intresse för kulturmiljövården.
Det är inskrivet i naturreservatsföreskrifterna att de inte ska utgöra hinder för Stäkets varv
att utföra tillbyggnad, dock endast för varvsverksamhet.

Skäl för beslutet
En dispensansökan bedöms utifrån naturreservatsföreskrifterna för Skogsö.
Åtgärderna avser att upprusta Skutuddsvikens småbåtsvarv (Stäkets varv) och hålla
områdets kulturhistoriska miljö levande.
Eftersom det står i föreskrifterna att de inte ska utgöra hinder för Stäkets varv att utföra
tillbyggnad, dock endast för varvsverksamhet, så finns det inga hinder i föreskrifterna för
att utföra föreslagna åtgärder.
Alltså behövs ingen dispens.
Följande ska beaktas:
Inga åtgärder, förändringar, tillfälliga upplag, uppställning av båtar eller liknande får utföras
utanför nuvarande arrendeområde eller utanför vägområde. Vägområdet omfattar väg,
samt tillhörande dike.
Samtliga bryggor ska placeras inom befintligt arrendeområde.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ritningar ska skickas till kommunens naturreservatsförvaltare, park- och naturenheten, för
godkännande innan arbetet påbörjas.
Nämnden bedömer att åtgärderna i denna ansökan är förenliga med naturreservatets
föreskrifter.
Nämnden beslutar därför att det inte krävs någon dispens för åtgärderna i denna ansökan.

Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse den 26 september 2012
Ansökan med bilagor
Beslut om strandskyddsdispens MSN § 265, 2012-09-19

Yrkanden
Peter Zethraeus (M) yrkade att nämnden skulle besluta i enlighet med park- och
naturenhetens förslag.
Gudrun Hubendick (MP) yrkade att nämnden skulle besluta att åtgärderna i
dispensansökan är dispenspliktiga.

Beslutsgång
Ordföranden ställde sitt eget yrkande mot Gudrun Hubendicks yrkande och fann att
nämnden hade beslutat i enlighet med hans eget yrkande.
Votering begärdes och verkställdes.
För Peter Zethraeus yrkande röstade Peter Zethraeus (M), Daniel Claesson (M), Mathilde
Åslund (M) Marithe Eriksson (KD) och Ann Gripenlöf (S).
För Gudrun Hubendicks yrkande röstade Gudrun Hubendick (MP) och Lennart Philip
(FP).
Med 5 röster mot 2 beslöt nämnden i enlighet med förslaget till beslut.

Reservationer
Gudrun Hubendick (MP) lämnade följande reservation till protokollet:

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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"Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. Den utökade varvsverksamheten med
mångdubbelt antal båtplatser och upplägg för båtar på land vintertid, är enligt vår mening
inte förenligt med föreskrifterna för reservatet. Därför krävs dispens.
Det är olyckligt att föreskrifterna för reservatet inte är mer precist formulerade men vi kan
omöjligt tolka att det skulle kunna innefatta en fyrdubbling av antalet båtplatser. Det
hänger heller inte ihop med bevarande av varvet som kulturminne.”

-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

NRN 2012/41-265

Ansökan om dispens från reservatsföreskrifter för att
placera flytbryggor för småbåtar inom markerat vattenområde inom Skogsö naturreservat, vid Fisksätra
marina
Beslut
Ärendet bordläggs.

Ärendet
Nacka Pir AB ansöker om dispens från föreskrifterna för Skogsö naturreservat, för att
placera flytbryggor i vattenområdet inom reservatet vid Fisksätra marina enligt bifogade
handlingar.
De bryggor som finns i dag vid Fisksätra marina ligger delvis inom naturreservatets
vattenområde. De har inte dispens för detta, vilket inte observerats tidigare.
Nu vill sökanden placera ut nya flytbryggor och nyttja ett större vattenområde inom
naturreservatet. Flytbryggorna är avsedda för småbåtar.
Nacka Pir AB har i juli i år ansökt om tillstånd till vattenverksamhet hos Mark- och
miljödomstolen för utbyggnad av marinan. Tillståndsansökan ska kompletteras med beslut
ifråga om dispens från naturreservatsföreskrifterna.
Mark- och miljödomstolen kommer i samband med denna tillståndsansökan även att fatta
beslut gällande strandskyddsdispens.

Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse den 25 september 2012
Ansökan med bilagor

Yrkanden
Peter Zethraeus (M) yrkade att ärendet skulle bordläggas.
Gudrun Hubendick (MP) yrkade bifall till park- och naturenhetens förslag.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställde proposition på sitt eget bordläggningsyrkande och fann att nämnden
beslöt i enlighet med det.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

NRN 2011/26-265

Justerade föreskrifter för naturreservatet Långsjön
Beslut
Naturreservatsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar förslaget till justerade
föreskrifter för naturreservatet Långsjön.

Ärendet
I juni i år flyttades ansvaret för att föreslå kommunfullmäktige att göra förändringar i
skötselföreskrifterna för naturreservaten från miljö- och stadsbyggnadsnämnden till
naturreservatsnämnden. Arbetet med översynen av föreskrifterna för Nackas naturreservat
började dock redan hösten 2011. I naturreservatsnämndens budget 2012 – 2014 står det:
”Nämnden kommer att prioritera arbetet med översyn av föreskrifterna i syfte att förenkla
och förtydliga dem.”
Naturreservatsnämnden tog i april 2012 en plan för översyn av föreskrifterna för naturreservaten. Nämnden har tidigare i år tagit fram förslag till justering av föreskrifterna för
naturreservatet Abborrträsk och för naturreservatet Älta mosse – Strålsjön. Nu har turen
kommit till naturreservatet Långsjön.
Park- och naturenheten har gjort ett förslag till justerade föreskrifter för naturreservatet
Långsjön, som kommunfullmäktige föreslås anta.

Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse den 5 oktober 2012
Bilaga, förslag till justerade föreskrifter för naturreservatet Långsjön

Beslutsgång
Nämnden beslutade i enlighet med park- och naturenhetens förslag.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 61

NRN 2012/6-050

Nya avtal mellan Erstaviks fideikommiss och Nacka
kommun gällande skötsel och kommunikation samt
avtal för nyttjanderätter
Beslut
Naturreservatsnämnden noterar informationen till protokollet.
Nya avtal tecknas med Erstaviks fideikommiss och de ekonomiska konsekvenserna arbetas
in i Mål och Budget 2013-2015.

Ärendet
Kommunen ämnar teckna nya avtal med Erstaviks fideikommiss. De två avtalen är:
1. Avtal för övergripande skötsel och kommunikation.
2. Nyttjanderättsavtal.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 augusti 2012, § 197 bland annat att
föreliggande förslag till avtal hänskjuts till arbetet med Mål och Budget 2013-15.
Ersättningen för avtalen ökar stegvis.
Budgeten ökar stegvis fram till år 2015 enligt nedan.
1 167 700 kr år 2013 (i 2012 års prisläge).
1 433 850 kr år 2014 (i 2012 års prisläge).
1 700 000 kr vilket är den slutliga årliga kostnaden år 2015 (i 2012 års prisläge).
Avtalen gäller från och med 2012-09-01 till och med 2022-08-31.
Nya avtal innebär att anläggningar enligt projektet ”Åtgärdsplan för friluftslivet - Erstaviks
samverkansprojekt” kan upprättas. Nya avtal är en förutsättning för att säkerställa Erstaviks
värden som riksintresse för naturvård och rörligt friluftsliv samt områdets betydelse för
bevarandet av Tyrestakilen, en av Stockholmsregionens gröna kilar.

Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse 2012-10-10
Nyttjanderättsavtal
Avtal för övergripande skötsel och kommunikation
Karta anläggningar Erstavik
Om Erstaviks samverkansprojekt

Beslutsgång
Nämnden beslutade i enlighet med park- och naturenhetens förslag.
----Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Information om Skuruparken
Beslut
Naturreservatsnämnden noterar informationen till protokollet och beslutar att mer
information ges vid nämndens sammanträde den 4 december 2012.

Ärendet
Parkchef Roger Grönwall informerade kort om Skuruparken.

Beslutsgång
Nämnden noterade informationen till protokollet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

NRN 2012/42-265

Lägesöversikt – om inrättande av nya reservat
Beslut
Naturreservatsnämnden noterar informationen protokollet.

Ärendet
Kommunfullmäktige beslöt den 11 juni 2012, § 137, att ändra nämndansvar för förslag om
nya naturreservat och prövning av dispens från naturreservatsföreskrifter från miljö- och
stadsbyggnadsnämnden till naturreservatsnämnden. Naturreservatsnämnden informerades
om fullmäktiges beslut den 11 september 2012, § 50. Nämnden ska nu ges en första
lägesöversikt beträffande status för de reservatsbildningar som anges i majoritetsprogrammet och som nämnden nu är ansvarig för.
Befintliga reservat
I Nacka finns fn 12 stycken naturreservat. Dessa är Ekoberget, Nyckelviken, Velamsund,
Tattby, Älta mosse-Strålsjön, Strålsjön-Erstavik, Skogsö, Långsjön, Abborrträsk,
Nackareservatet, Gärdesudden, Tollare. Nackareservatet ägs av Stockholms stad och
Strålsjön-Erstavik ägs av Erstaviks fideikomiss. Ekoberget ägs av länsstyrelsen. Övriga
reservat är kommunala.
Nya reservat
Statusen för de nya reservatsbildningarna presenteras främst utifrån deras juridiska status
samt utifrån vilken del inom arbetsfasen som respektive reservat befinner sig i med en
preliminär bedömning om när i tiden nämnden kan förväntas beslut om remissmedgivande
mm.
Beslutat och överklagat
 Skuruparken
Pågående reservatsbildningar
 Baggensstäket: arbetena har skett parallellt med detaljplanearbetet.
 Skarpnäs: arbetena har skett parallellt med detaljplanearbetet.
 Svärdsö: inventering är klar, remissmedgivande under våren 2013.
 Trollsjön: arbetena har skett parallellt med detaljplanearbetet.
Nya reservat: beslutade att påbörja 2011-2014
 Ryssberget: inventering är påbörjad.
 Rensättra: arbetena bedöms kunna påbörjas under 2013.
Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse den 15 oktober 2012
Bilaga, power-point presentation, Naturreservat i Nacka kommun

Beslutsgång
Nämnden noterade informationen till protokollet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

NRN 2012/37-265

Uppföljning av projekt inom naturreservaten
Beslut
Naturreservatsnämnden noterar informationen till protokollet.

Ärendet
Följande projekt inom naturreservaten följs upp:
naturreservat

projekt

status

Nyckelviken

Trasig granitmur
och vattenläcka i
växthuset

Tekniska nämnden renoverar granitmur vid
växthuset och åtgärdar vattenläcka i växthuset

Avlopp Lilla
Nyckelviken

Fastighetskontoret har sökt strand skydds dispens
hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden och dispens
från naturreservatsföreskrifterna hos
naturreservatsnämnden för installation av avlopp i
Lilla Nyckelviken.
Nyckelviken hade kaniner med på Öppet hus i
Stadshuset den 29 september. Kaninerna var
omtyckta.

Öppet hus i
stadshuset
Velamsund

All skogsmark
Ordförandes signatur

Fosforfällor vid
hästhagarna

Enheten har sökt strandskyddsdispens och dispens
från naturreservatsföreskrifterna hos miljö- och
stadsbyggnadsnämnden för forforfällorna.

Höstmarknad

Höstmarknaden genomfördes den 23 september
och var välbesökt och väl genomförd.

Arrenden och
avtal

Det pågår en översyn av arrenden och avtal i
Velamsund.

Sommarteatern

Utvärderingssamtal har genomförts efter
teaterföreställningarna. Det var få besökare p.g.a.
vädret. Mer information om teaterprojektet
kommer senare.
FSC-revision har genomförts. Utvärdering pågår.
FSC står för Forest Stewardship Counsil.

Revision
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Långsjön

Underhåll av
Lugna
promenaden

Stambitar från gamla vindfällen har forslats bort.
Bristfälliga dräneringar och erosionsskador har
lagats. Nu är Lugna promenaden bättre rustad mot
höstregnen.

Velamsund och
Skogsö

Fågelholkar

Fågelholksinventering har genomförts och återfinns
i nämndens anmälningspärm.

Handlingar i ärendet
Park- och naturenhetens tjänsteskrivelse den 9 oktober 2012.

Beslutsgång
Nämnden noterade informationen till protokollet.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Övrigt – öppet sammanträde
Beslut
Nämnden beslutar att två gånger per år, innan ordinarie sammanträde, ha öppen frågestund
för allmänheten i 30 minuter. Första tillfället blir innan nämndens sammanträde den 6
februari 2013.
-----

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

