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§ 35 KS 2021/0351 
 

Inrättande av naturreservat i Rinkebyskogen 

Ärende 
Danderyds kommunfullmäktige beslutade den 3 februari 2014 (§ 2) att 
inrätta ett kommunalt naturreservat för huvuddelen av Rinkebyskogen. 
Kommunen hade för avsikt att söka statsbidrag för markåtkomsten men 
Länsstyrelsen bedömde att statsbidrag ej skulle kunna beviljas med de 
beslutade föreskrifterna som grund, eftersom det ansågs otydligt på vilket 
sätt skogsbruk i reservatsområdet skulle inskränkas. Inrättandet avbröts 
därför varefter föreskrifterna har uppdaterats i samråd med Länsstyrelsen. 
Mot bakgrund av ovanstående beslutade kommunstyrelsens 
arbetsutskott den 6 mars 2018 (§ 12) att de uppdaterade föreskrifterna skulle 
remitteras på nytt till berörda instanser. Remissvaren har föranlett smärre 
justeringar i reservatets omfattning och föreskrifterna. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar kommunfullmäktige, på det 
sätt som anges i förslag den 1 februari 2022 till reservatsföreskrifter, ett 
område som omfattar fastigheterna Enebyberg 1:111, Enebyberg 1:112, 
Enebyberg 1:115 samt del av Danderyd 2:7, del av Danderyd 2:139, del av 
Danderyd 2:143, del av Enebyberg 1:80, del av Enebyberg 1:105, del av 
Enebyberg 1:110, del av Enebyberg 1:198 och del av Enebyberg 1:212 som 
naturreservat. 

Yrkanden 
Bengt Sylvan (L) yrkar att kommunfullmäktige ska fatta följande beslut: 
”Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar kommunfullmäktige, på det 
sätt som anges i förslag den 1 februari 2022 till reservatsföreskrifter, bilaga 
till tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2022, och med ett tillägg till punkten C i 
reservarsföreskrifterna enligt nedan, ett område som omfattar fastigheterna 
Enebyberg 1:111, Enebyberg 1:112, Enebyberg 1:115 samt del av Danderyd 
2:7, del av Danderyd 2:139, del av Danderyd 2:143, del av Enebyberg 1:80, 
del av Enebyberg 1:105, del av Enebyberg 1:110, del av Enebyberg 1:198 
och del av Enebyberg 1:212 som naturreservat. 
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till punkten C: 
’C9.medföra hund som inte är kopplad’ ” 
Siv Sahlström (C), Carolin Robson (MP) och Karl-Johan Nybell (C) biträder 
Bengt Sylvans (L) yrkande. 
Siv Sahlström (C) yrkar tillägg enligt följande: 
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"Arbetet med att utarbeta bestämmelser för intilliggande fastighet Danderyd 
2:22, som förvärvats av kommunen, ska omgående igångsättas så att 
fastigheten snarast ska kunna införlivas i naturreservatet." 
Karl-Johan Nybell (C) och Carolin Robson (MP) biträder Siv Sahlströms 
(C) tilläggsyrkande. 

Överläggning 
Under överläggningen yttrar sig även Christer Lidgard (C). 

Proposition 
Ordförande Boris von Uexküll (M) ställer proposition på Bengt Sylvans (L) 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifallit det. 
Därefter ställer han proposition på Siv Sahlströms (C) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige avslagit det. 

Votering och omröstningsresultat 
Votering begärs avseende Siv Sahlströms (C) tilläggsyrkande. 
Följande voteringsordning godkänns: JA för avslag på Siv Sahlströms (C) 
tilläggsyrkande och NEJ för bifall till detsamma.  
Ordförande Boris von Uexküll (M) finner att kommunfullmäktige avslagit 
Siv Sahlströms (C) tilläggsyrkande med 31 JA-röster mot 14 NEJ-röster. 
Omröstningslista bifogas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar kommunfullmäktige, på det 
sätt som anges i förslag den 1 februari 2022 till reservatsföreskrifter, bilaga 
till tjänsteutlåtande daterat 7 mars 2022, och med ett tillägg till punkten C i 
reservatsföreskrifterna enligt nedan, ett område som omfattar fastigheterna 
Enebyberg 1:111, Enebyberg 1:112, Enebyberg 1:115 samt del av Danderyd 
2:7, del av Danderyd 2:139, del av Danderyd 2:143, del av Enebyberg 1:80, 
del av Enebyberg 1:105, del av Enebyberg 1:110, del av Enebyberg 1:198 
och del av Enebyberg 1:212 som naturreservat. 
Kommunfullmäktige beslutar om följande tillägg till punkten C: 
”C9.medföra hund som inte är kopplad”  

Reservationer 
Samtliga ledamöter för C enligt uppropslistan reserverar sig till förmån för 
Siv Sahlströms (C) tilläggsyrkande. 
__________ 
Expedieras 
Länsstyrelsen för kungörelse 
Berörda statliga myndigheter 
Naturskyddsföreningen 
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Tekniska nämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
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