Nacka Kommun

Natur- och trafiknämnden
2021-11-19
TJÄNSTESKRIVELSE
Dnr: NTN 2020/212

Samråd för Ryssbergens naturreservat
Förslag till beslut
1. Natur- och trafiknämnden förelägger, enligt 24§ förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., ägare och innehavare av särskild rätt till marken
att lämna yttrande över förslaget till bildande av Ryssbergens naturreservat daterat 202012-15, enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad 2021-11-19. Samrådstiden ska vara en
månad från och med delgivningsdatum.
2. Handlingen med förslaget till naturreservat ska under samrådstiden även finnas på
kommunens hemsida www.nacka.se/ryssbergens-naturreservat.

Sammanfattning
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av
Ryssbergens naturreservat under 2012. Natur- och trafiknämnden beslutade den 15
december 2020, enligt 24§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m, ägare och innehavare av särskild rätt till marken att lämna yttrande över förslaget
till bildande av Ryssbergens naturreservat daterat 2020-12-15, enligt bilaga 1 till denna
tjänsteskrivelse. Samrådstiden varade från och med 2021-01-15 till och med 2021- 03-15.
I oktober 2021 fick Nacka Kommun kännedom om att fastigheten Sicklaön 13:2 har fått
en ny ägare PEFAB (Peter Eriksson Fastighets AB). Kommunen har tidigare samrått om
förslaget till naturreservat, i området där fastigheten berörs, till tidigare ägare (KF
Sicklaön 13:2 I Nacka AB). PEFAB (Peter Eriksson Fastighets AB) har fått handlingarna
skickade till sig för godkännande men har valt att inte svara. Därför behöver nu Naturoch trafiknämnden förelägga om ett nytt samråd med den nya fastighetsägaren.
Samrådstiden ska vara minst en månad.

Ärendet
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 27 april 2011 att påbörja inrättandet av
Ryssbergens naturreservat under 2012. Natur- och trafiknämnden beslutade den 15
december 2020, enligt 24§ förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m., ägare och innehavare av särskild rätt till marken att lämna yttrande över förslaget
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till bildande av Ryssbergens naturreservat daterat 2020-12-15, enligt bilaga 1 till denna
tjänsteskrivelse. Samrådstiden varade från och med 2021-01-15 till och med 2021- 03-15.
I oktober 2021 fick Nacka Kommun kännedom om att fastigheten Sicklaön 13:2 har fått
en ny ägare (PEFAB Peter Eriksson Fastighets AB). Kommunen har tidigare samrått om
förslaget till naturreservat, i området där fastigheten berörs, till tidigare ägare (KF
Sicklaön 13:2 I Nacka AB), eftersom kommunen ännu inte fattat beslut om
naturreservatet behöver ny fastighetsägare få möjlighet att yttra sig över förslaget, det
framgår av förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 24§
"Innan länsstyrelsen, Skogsstyrelsen eller kommunen fattar ett beslut enligt tredje stycket
ska den förelägga ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig
över förslaget. Tiden får inte sättas kortare än en månad. Föreläggandet ska delges.
Delgivning behöver dock inte ske med sakägare som skriftligen har godkänt förslaget till
beslut.
Om alla sakägare med känt hemvist har lämnat ett skriftligt godkännande, får länsstyrelsen,
Skogsstyrelsen eller kommunen pröva ärendet utan att meddela ett föreläggande."

PEFAB (Peter Eriksson Fastighets AB) har fått handlingarna skickade till sig för
godkännande men har valt att inte svara. Därför behöver nu Natur- och trafiknämnden
förelägga om ett nytt samråd med den nya fastighetsägaren. Samrådstiden ska vara minst
en månad.

Ekonomiska konsekvenser
Ärendet medför inte några ekonomiska konsekvenser.

Konsekvenser för barn
Ärendet medför inte några konsekvenser för barn.

Bilagor
1. Förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan, daterad 2020-12-15
2. Missiv till remissinstanser med sändlista
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