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Svar på motion om att lägga ut Rinkebyskogen, Sätra ängar samt
området ner till Rösjön som naturreservat
Bakgrund
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2010-05-10 § 75 remitterades rubricerad motion, inlämnad av Siv Sahlström m fl (C), till kommunstyrelsen för
beredning.
Motionärerna föreslår kommunfullmäktige att besluta uppdra ”åt berörda
organ att snarast lägga fram förslag som innebär att hela Rinkebyskogen,
Sätra Ängar samt området ner till Rösjön läggs ut som naturreservat”.
Motionen har remitterats till Sveaskogs fastighets AB, Stockholms stift,
Danderyds församling, Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd,
byggnadsnämnden samt tekniska nämnden för yttrande.
Samtliga remissinstanser utom Sveaskog AB har inkommit med yttrande i
ärendet.
Stockholms stift, egendomsutskottet, är positivt till att de delar av området
som är biotopskyddade samt områden med fornlämningar kan bli naturreservat. Vidare framförs att kommunen bör beakta möjligheten till bostadsexploatering inom vissa delar av området.
Danderyds församling, genom kyrkorådet, framför för in del att det med
hänvisning till den nyligen antagna detaljplanen för Sätra ängar, med klassning av området som naturmark, inte föreligger något behov av att lägga ut
marken som naturreservat.
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har efter granskning ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt beslutat tillstyrka motionens förslag om att
uppdra åt berörda organ att lägga fram förslag om inrättande av ett naturreservat inom det aktuella området.
Byggnadsnämnden gör bedömningen att nu gällande plan för Sätra ängar
och skötselplanen för Rinkebyskogen utgör tillräckligt skydd för att garantera att natur- och kulturmiljövärden bevaras.
Tekniska nämnden ställer sig positiv till motionen men önskar klargöranden
angående områdesgränserna.
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Kommunledningskontorets yttrande
Kommunledningskontoret konstaterar att remissinstanserna har delade uppfattningar om det förslag som framställs i motionen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-11-29 presenterade majoriteten
(M,C,KD) förslag om att inrätta ett naturreservat i Rinkebyskogen. Kommunstyrelsen beslutade enligt § 199 att uppdra till kommunledningskontoret
att utarbeta förslag till arbetsgång, tidsangivelser för detta arbete. Vidare
uppdrogs till kontoret att sammanfatta och analysera det material som tidigare utarbetats i samma ärende. Slutligen gavs kommunledningskontoret i
uppdrag att med berörda markägare, Sveaskog och Stockholms stift, föra
diskussioner och förhandlingar om markförvärv.
Kommunstyrelsen har 2011-02-21 § 32 tagit del av kommunledningskontorets utredningen och har beslutat uttala att det fortsatta arbetet med reservatsbestämmelser och skötselplan ska utgå från den reservatsutredning som
presenterades under 2001 och 2002 och som innebär att naturreservatet i
stort omfattar Rinkebyskogen.
Med hänvisning till kommunstyrelsens beslut enligt ovan kan motionen anses bevarad.
Kommunledningskontoret förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att motionen skall anses besvarad mot
bakgrund av vad kommunstyrelsens beslutat i ärendet.
Johan Haesert
Kommundirektör
Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Motionen daterad 2010-05-11
Yttrande av Stockholms stift, egendomsutskottet
Yttrande av Danderyds församling, kyrkorådet
Yttrande av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd
Yttrande av byggnadsnämnden
Yttrande av tekniska nämnden
Kommunstyrelsens beslut 2010-11-29, § 199
Kommunstyrelsens beslut 2011-02-21, § 32
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