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Svar på remiss - Länsstyrelsen Stockholms förslag på ändringar

för vissa områden av riksintresse naturvård (NRO)

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta

Anta Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsatser i detta tjänsteutlåtande som
kommunens remissvar på länsstyrelsens förslag på ändringar för vissa områden

av riksintresse naturvård (NRO).

Särskilt yttrande

Kenneth Johansson (MP) lämnar skriftligt in följande särskilda yttrande:

Protokollsbilaga § 2:8

Sammanfattning

Österåkers kommun har fått på remiss av Länsstyrelsen Stockholm förslag på

ändringar för vissa områden av riksintresse naturvård (NRO). Uppdraget

omfattar primärt att se över områdenas avgränsningar, däribland uteslutning av

exploaterade områden, samt att se över områdenas värdebeskrivningar.

I Österåker och Täby kommun berörs Ullnasjöns De Geermoräner och av 357

hektar föreslås 17,5 hektar utgå. Det framgår i remissen att det finns ett behov

av mer genomgripande revidering av riksintresseormådet och det instämmer

samhällsbyggnadsförvaltningen i. Det finns en tydlig målkonfh'kt mellan

riksintresset och befintlig och planerad markanvändning. Inte minst finns en

konflikt sett till de regionala utvecklingsplaner som uttrycks i RUFS, pågående

utredningen av en helikopterbas för ambulansen (förstudie pågår) samt

kommunens översiktsplan. Det finns även en särskild konflikt avseende

utveckling av infrastruktur inom området. Då en mer genomgripande

revidering ej bedöms ligga inom ramen för detta uppdrag behöver sådan

översyn och revidering göras inom kort.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2023-01-02.

Forts.
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Förslag till beslut

Michaela Fletcher (M) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att anta

Samhällsbyggnadsförvaltningens slutsatser i detta tjänsteutlåtande som
kommunens remissvar på länsstyrelsens förslag på ändringar för vissa områden

av riksintresse naturvård (NRO).

Kenneth Johansson (MP) yrkar i första hand på återremiss av ärendet, och i

andra hand på avslag.

Propositionsordning I

Ordföranden frågar Kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller vid

kommande sammanträde 1 Kommunstyrelsen och finner att ärendet ska

avgöras idag.

Propositionsordning II

Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M)

yrkande eller Kenneth Johanssons (MP) yrkande och finner att

Kommunstyrelsen beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande.

Expedieras

Samhällsbyggandsförvaltningen

Länsstyrelsen Stockholm

Akt
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Särskilt yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-0 I.

Ärende 8. Svar på remiss - Länsstyrelsen Stockholms förslag på ändringar för vissa områden

av riksintresse naturvård (NRO).

Miljöpartiet anser att remissvaret saknar fokus på skyddsvärd natur som är själva huvudskälet till

att NRO finns. Av remissvaret bör framgå att en översyn av NRO bör göras för att säkerställa

skydd av ett värdefullt naturområde. Översynen syftar inte främst till att möjliggöra exploatering.

En översyn av var de mest skyddsvärda delarna av NRO ligger bör göras så. att hänsyn till dessa

kan tas och NRO:S Värden kan bevaras.

Intressekonñikter mellan skyddsvärd natur och exploatering måste vara tydliga för alla, så att

skyddsvärda områden överhuvudtaget inte tas med initialt vid planering av exploatering.

Kenneth Johansson (MP)


