BILAGA 5 - Sammanfattning av remissynpunkter till förslag till ändrat beslut och skötselplan för Rävsta Naturreservat
Tillhör beslut för Rävsta Naturreservat - Dnr KS/2014:419
Lydelse eller del av
beslutet som remissynpunkten berör
Beslutet i sin helhet

Dnr KS/2014:419

Framförda synpunkter/remissvar

SGU: har ingen erinran
Trafikverket Region Stockholm har påpekat att alla
vägföreningar som erhåller statligt driftsbidrag, måste
kontaktas. I övrigt har man ingen erinran.
Sigtuna Miljö- och Hälsoskyddsnämnd framför att det är
lämpligt att ha en särskild paragraf där möjligheterna att
söka dispens mot olika förbud i föreskrifterna behandlas
gemensamt för hela föreskriften. Man framför även att
det i samband med detta är lämpligt att ta bort de ställen
där det särskilt anges att vissa åtgärder trotts det gällande
förbudet kan vara tillåtet om kommunen givit tillstånd
till detta. Miljö- och hälsoskyddsnämnden framför också
att man anser att det tydligt bör framgå vem som ger
dispenser och dylikt enligt reservatsföreskrifterna

Åtgärd/Sigtunas kommentar

Inga ändringar i föreslagen beslut bedöms nödvändigt. Alla
vägföreningar har fått ta del av remissen.
I undantagsfall kan länsstyrelse eller kommun ge dispens från
gällande förbud och föreskrift i ett reservatsbeslut. Beslutet har
kompletterats med följande mening under föreskrifterna för att
belysa detta. “Kommunen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det
finns särskilda skäl, lämna dispens från meddelade
reservatsföreskrifter”. I och med detta blir det även tydligt vem som
får lämna dispens. Att det idag är miljö-och hälsoskyddsnämnden
som gör dispensprövningar framgår av kommunens beslutsordning
och behöver därför inte framgå av beslutet.
I föreskrifterna har några åtgärder angetts som att de är förbjudna
utan kommunens tillstånd för att stadsbyggnadskontoret anser att
dessa åtgärder kan vidtas men att det finns behov av krav på
utformning så som tidsbegränsning, efterbehandling, lokalisering
mm. Dessa föreskrifter kvarstår därför, då man inte anser att
åtgärderna ska behöva prövas i ett dispensförfarande med dess
striktare krav på s.k. ”särskilda skäl” . Dessa föreskrifter har dock
samlats under särskild rubrik för att framhäva att dessa särskiljer sig
från övriga föreskrifter.
En reservatsföreskrift kan enligt Naturvårdsverkets riktlinjer
”utformas som ett förbud att utan kommunens tillstånd vidta en viss
åtgärd eller bedriva en viss verksamhet. Prövning om ansökan om
tillstånd görs då inte med stöd av någon bestämmelse i miljöbalken,

Syftet med
naturreservatet

A-föreskrifterna
A2
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Länsstyrelsen Stockholm anser att:
• sista satsen i den första meningen ”….samt
tillgodose behovet av området för friluftsliv”
kan omformuleras till ”..samt tillgodose behovet
av områden för friluftsliv” .
• fjärde punkten under rubriken ”Syftes nås genom
att” innehåller syftningsfel och bör ändras till
”varsamt sköta våtmarksområden genom
dämning, för att förhindra igenväxning”.
Naturskolan förslår att syftet kompletteras med
formuleringen ”Områdets värde för pedagogisk
verksamhet bibehålls och utvecklas”, samt att Syftes nås
genom: Punkt 5, kompletteras med ….olika typer av
friluftsaktiviteter och ”pedagogisk verksamhet” i
området

Länsstyrelsen i Stockholm påpekar att eftersom
reservatet inte inrymmer någon havsmiljö kan
havsbotten tas bort.

utan med stöd av den aktuella föreskriften. Något krav för särskilda
skäl för att lämna tillstånd finns då inte. Tillståndsplikt i ett
reservatsbeslut innebär alltså att en åtgärd kan vidtas, åtminstone i
viss omfattning, men att det kan finnas behov av krav på utformning
tidsbegränsning, efterbehandling, lokalisering mm. En förutsättning
för att tillstånd ska kunna lämnas är dock att åtgärden är förenlig med
reservatets syfte.”
Formuleringarna har ändrats enligt förslag.

Kommunen har ändrat lydelsen på andra stycket av
syftesformuleringen så att det framgår att även den pedagogiska
verksamheten ingår i syftet. Andra meningen i detta stycke lyder nu:
”Områdets värden för friluftslivet ska upprätthållas och utvecklas så
att besökare kan bedriva olika typer av friluftslivsaktiviteter och
pedagogisk verksamhet i värdefull natur samt uppleva naturmiljöer,
biologisk mångfald och de skönhetsvärden som finns i området.
Kommunen antog även förslag på ändring av femte punkten under
Syftet nås.
Formuleringen har ändrats enligt förslag.

A5

A6

Länsstyrelsen påpekar att med nuvarande lydelse blir det
förbjudet att sprida bekämpningsmedel och konstgödsel
även inom tomtmark.
Sigtuna miljö-och hälsoskyddsnämnd framför att i
beslutet under rubrik A. Föreskrifter för naturreservatet
punkt 6, bör det tilläggas till förbudet att avverka träd,
att detta gäller utöver vad som angetts i skötselplanen

Formuleringen har ändrats så att tomtmark undantas.

Enligt Naturvårdsverkens riktlinjer för ”processen att bilda reservat”
framgår att man inte bör hänvisa i beslutet eller föreskrifterna till
skötselplanen då detta i sådant fall gör att skötselplanen måste
betraktas som en del av beslutet 7 kap 4-6 §§ miljöbalken vilket i sin
tur innebär krav på synnerliga skäl ska finnas för upphävande av
skötselplanen i motsvarande delar.
Av detta skäl finns, enligt Naturvårdsverkets anvisningar, alla
undantag som gäller för förvaltaren av naturreservatet, eller den som
förvaltaren uppdrar åt, preciserade i beslutet. Undantaget omfattar de
åtgärder som anges i föreskrifterna med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken i detta beslut (dvs B-föreskrifterna). I B-förskrifterna
anges alla de åtgärder som markägare, arrendatorer m.fl måste tåla
för att för att syftet med naturreservatet skall kunna nås. Däribland
skötselåtgärder såsom röjning, gallring och avverkning i
skötselområde NS och frihuggning av särskilt värdefulla träd i
skötselområden N enligt föreskriftskartan.

A6, A7

A10

A11-A16
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Sigtuna miljö-och hälsoskyddsnämnd framför att
hänvisningen till bilaga C är felaktig då någon sådan inte
finns.
Sigtuna bågskytteklubb har önskat få möjlighet att vid
behov underlätta för funktionshindrade att ta sig från
parkering till Bågskyttebanan genom att lägga
trädgårdsplattor eller anlägga tillgänglighetsanpassad
stig, väg eller spång.

Bilagornas numrering och hänvisningarna till dessa har korrigerats
genomgående i beslutet.

Länsstyrelsen i Stockholm föreslår att dessa föreskrifter
kan placeras under egen rubrik ”Utan kommunens
tillstånd”.

Förslaget antas och särskild underrubrik med föreslagen lydelse har
införts.

Ett undantag under D ”undantag från föreskrifterna” har lagts till för
att tillmötesgå Bågskytteklubbens önskemål, med lydelsen ”för, med
kommunen avtalad bågskytteverksamhet, efter samråd med
kommunen anlägga tillgänglighetsanpassad stig, väg eller spång, från
parkeringsplats till bågskyttebanan, för att möjliggöra för
funktionshindrade att ta sig fram,”

A12

Sigtuna Bågskytteklubb har enligt egen utsago haft
tillstånd från Länsstyrelsen att dika och underhålla
befintliga diken i området vid bågskyttebanan för att
förbättra avrinningen. Klubben vill att denna möjlighet
ska finnas även framgent.

A 13

Länsstyrelsen i Stockholm föreslår att eftersom inget
vatten ingår i reservatet kan formuleringen ”eller i vatten”
tas bort eftersom reservatet inte inrymmer någon
havsmiljö kan havsbotten tas bort.
Sigtuna bågskytteklubb vill att bågskyttebanan av
säkerhetsskäl även fortsättningsvis förblir stängslat och
skyltat.

A16

B föreskrifterna
B2

B18

C-föreskrifterna
C
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Länsstyrelsen i Stockholm påpekar att nummerordningen
på B-föreskrifterna rättas till.
Länsstyrelsen i Stockholm föreslår att hänvisning ska ske
till skötselplan, bilaga 3 samt föreskriftskarta bilaga 4.

Kommunen bedömer att det är lämpligt att föreskriften punkt 12
”utan kommunens tillstånd dika, dämma, eller dikesrensa” kvarstår
då kommunen vill kunna bedöma lämpligheten i dikesdragning och
rensningsåtgärder. Vill Sigtuna bågskytteklubb dika eller
dikesrensa inom området måste alltså tillstånd sökas från Sigtuna
kommun.
Formulering har ändrats så att formuleringen på land eller vatten
tagits bort.

Kommunen har kompletterat föreskrift A16 med att stängsling
kring Bågskyttebanan undantas från förbud från stängsling.
Området kring Bågskyttebanan undantas även från föreskriften att
sätta upp skyltar i C10 via det generella undantaget för de
verksamheter som har avtal med kommunen att bedriva
friluftslivsverksamhet.
Nummerordningen har rätats.

Länsstyrelsen påpekar att våtmarksområdet i norra delen
påverkas av ett markavvattningsföretag. Om syftet med
markavvattningen inte längre finns kvar bör kommunen
överväga att upphäva företaget i samband med
reservatsbildningen.

Föreskriftskartan uppdateras så att samtliga anläggningar och
anordningar finns markerade på denna och hänvisning införs till
denna.
Kommunen gör bedömningen att markavvattningsföretaget i norra
delen ska kvarstå tillsvidare och prövas i särskild ordning när det
blir aktuellt. Behov av föreslagen skötselåtgärd, dämning av
våtmarken i skötselområde K1 bedöms vara nödvändig även om
markavattningsföretaget upphör och får kvarstå.

Naturskolan påpekar att flera av dessa föreskrifter kan
medför problem för Naturskolans verksamhet och önskar
därför tillägg under D undantag för Naturskolan med

Kommunen har kompletterat undantagen under D2 med ” ta
naturmaterial som sten, ris, pinnar, näver och mossa samt uppföra
mindre gömsle och fågel- eller annan djurmatningsplats”. och anser

C6
C7
C8
C10

C11
C14

D - Undantag

Dnr KS/2014:419

formulering som kan täcka anläggning av fågelmatning,
uppförande av mindre gömsle, insamling av naturmaterial
i samband med undervisning forntida hantverk på
gravfältet osv.
Länsstyrelsen påpekar att definitionen av motordrivet
fordon skiljer sig något från motorfordon.
Länsstyrelsen påpekar att tillstånd bör krävas från
antingen kommunen eller reservatförvaltaren, inte båda.
Länsstyrelsen föreslår att formuleringen förenklas till
”rida utanför anvisade/markerade ridstigar och ridvägar”.
Länsstyrelsen anser att föreskriften lämnar stort
tolkningsutrymme och man bör överväga om den ska
kvarstå. Om den kvarstår bör exempel läggas i likhet med
föreskrift C5.
Länsstyrelsen föreslår att meningen delas upp i två
meningar.
Sigtuna bågskytteklubb vill ha fortsatt möjlighet att
anordna större nationella tävlingar.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att man inte
särskilt bör undanta förvaltaren av naturreservatet, eller
den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som
behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet (D1
föreskrifterna). Man anser att man i stället i så hög grad
som möjligt ska reglera verksamheten i skötselplanen.

därmed att Naturskolan ska kunna fullgöra sin fältundervisning
enligt önskemål utan hinder från föreskrifterna

Ingen ändring i föreslagen lydelse anses nödvändig. Det är
parkering av motorfordon och husvagn/husbil som avses.
Formuleringen har ändrats så det framgår att tillstånd krävs endast
från kommunen
Formuleringen har ändrats enligt Länsstyrelsen förslag.
Lydelsen på föreskrift C10 ändras till ” fånga och insamla
ryggradslösa djur,

Föreskriften har delats upp i två meningar för att förtydliga enligt
Länsstyrelsens förslag.
Föreskriften har förtydligas så att det tydligare framgår att de
verksamheter som har avtal med kommunen att bedriva
friluftslivsverksamhet kan anordna organiserade tävlingar på mark
markerad på karta utan hinder från reservatsföreskrifterna. Om
tävlingar ska arrangeras utanför denna markering måste tillstånd
sökas från Sigtunas kommun
Enligt Miljöbalken och dess förordning och de riktlinjer som
Naturvårdsverket anger i handledningen ”Processer för att bilda
naturreservat” ska man i beslutet ange alla undantag från
föreskrifterna. Detta gäller även undantagen för förvaltaren för
naturreservatet eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de
åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet
och som framgår av föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § Miljöbalken
(B-föreskrifterna) i beslutet. Undantagen bör preciseras till enbart

Sigtuna Bågskytteklubb önskar att bågskytteområdet
räknas som tomt eller gårdsplats så att det även
fortsättningsvis ska kunna vara möjligt med biltrafik ner
till träningsområdet, parkering vid klubbstugan samt
framföra fyrhjuling med släp vid tävlingar inom området.

Sigtuna bågskytteklubb har önskat få möjlighet att vid
behov underlätta för funktionshindrade att ta sig från
parkering till Bågskyttebanan genom att lägga
trädgårdsplattor eller anlägga tillgänglighetsanpassad stig,
väg eller spång.
D3
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Sigtuna Miljö- och hälsoskyddsnämnd framför att det bör
tilläggas att det är tillåtet för reservatsförvaltaren att
avverka enstaka träd som efter fackmannamässig
bedömning anses utgöra en säkerhetsrisk för människors
hälsa, miljö eller egendom.

de åtgärder som framgår av beslutet enligt 7 kap. 6§ miljöbalken.
Det är inte heller lämpligt att formulera undantagen så allmänt att
det hänvisar till ”vad som framgår av skötselplan”. Detta eftersom
en skötselplan inte får ange inskränkningar i grundläggande
rättigheter för ägare och rättighetsinnehavare att disponera sin
mark. Detta kan endast göras med stöd av B-föreskrifterna som
alltså reglerar vad sakägarna förpliktigas tåla för att syftet med
reservatet ska tillgodoses. Det är därför ur rättsäkerhetssynpunkt
viktigt att B-föreskrifterna utformas så att de ger stöd för områdets
förvaltning.
Kommunen har Under D -”undantag från föreskrifterna gjort ett
generellt undantag för de verksamheter som har avtal med
kommunen att bedriva friluftslivsverksamhet från föreskrifterna
C1, C2, C4, C5, C6, C8 och C10 på mark markerad på
Föreskriftskarta, bilaga 3. Detta gör det möjligt för Sigtuna
bågskytteklubb att även fortsättningsvis tillåta biltrafik ner till
träningsområdet, parkering vid klubbstugan samt framföra
fyrhjuling med släp vid tävlingar inom området. Det möjliggör
även för de röjningar av brynmiljöer som klubben åtagit sig enligt
arrendeavtal samt att sätta upp varningsskyltar.
Ett undantag har lagts till under ”D-undantag från föreskrifterna”
för att tillmötesgå Bågskytteklubben, med lydelsen ” för, med
kommunen avtalad bågskytteverksamhet, efter samråd med
kommunen anlägga tillgänglighetsanpassad stig, väg eller spång,
från parkeringsplats till bågskyttebanan, för att möjliggöra för
funktionshindrade att ta sig fram,”
Föreskriften har utformats med den ospecificerade lydelsen
”avverka träd…” då det kan finnas tillfällen exempelvis efter
stormar då det kan uppstå situationer då flera träd kan behöva
avverkas för att de utgör en säkerhetsrisk. Av denna anledning
kommer heller inte lydelsen ändas.

D4

Vattenfall Eldistrubition AB framför att
reservatsföreskrifterna inte får förhindra Vattenfall att
fullgöra återkommande drift- och underhållsåtgärder som
man är ålagd att utföra enligt Elsäkerhetsverkets
föreskrifter. Föreskrifterna får inte heller utgöra hinder för
ledningshavaren att utöva de rättigheter som gäller enligt
gällande ledningsrätt eller servitut.

Kommunen har gjort några förtydligande i undantaget för
ledningsrättsinnehavare och anser därmed att alla de krav som
Vattenfall framhåller angående rättighet till återkommader drift och
underhållsarbeten är tillgodosedda. De tillägg och förändringar som
gjorts är: ”Drift eller underhållsarbeten som erfordras vid pågående
driftsstörning får utföras utan samråd eller anmälan till kommunen.
Risk för körskador ska minimeras. Om körskador uppstår måste det
åtgärdas så att markskiktet återställs utan dröjsmål,”
Kommunen förespråkar att ett samråd med kommunen sker innan
planerade drifts- och underhållsarbeten vidtas för att kommunen
ska ha möjlighet att lämna synpunkter på tillvägagångssättet eller
val av tidpunkt för genomförande. Ett samråd kan dock inte på
något sett hindra ledningsrättsinnehavaren att fullgöra
återkommande drift- och underhållsåtgärder som man är ålagd att
utföra enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter eller de rättigheter som
gäller enligt gällande ledningsrätt eller servitut.
Undantaget under D- föreskrifterna ger dock inte rätt till
ledningsrättsinnehavare att uppföra ny markkabel i befintlig
ledningsgata där det idag går en luftkabel. För detta kommer krävas
dispens från reservatets föreskrifter så att en bedömning om detta
kan påverka reservats syfte möjliggörs.

Fortum Värme framför att servitut för befintligt
fjärmvärmeledning behöver sökas.

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har luft samt
markförlagda anläggningar inom reservatets föreslagna
avgränsning och vill så långt som möjligt behålla dessa i
sina nuvaranade läge. Om flytt av dessa pga. reservatets
föreskrifter blir aktuellt förutsätter Skanova att det
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Lydelsen under D undantag från föreskrifterna, punkt 4, har
kompletteras så att undantaget för innehavare av ledningsrätt för eloch teleanläggningar och VA- anläggningar, att efter samråd med
kommunen vidta åtgärder för underhåll av befintlig ledning eller
ledningsgata, även gäller innehavare för befintliga
fjärrvärmeledningar.
Inga ändringar i föreslagen beslut bedöms nödvändigt. Det nya
beslutet för Rävsta naturreservat påverkar inte befintliga luft och
markanlagda anläggningars läge i området. Dessa bedöms kunna
vara kvar på de platser där ledningsrätt för dessa finns i dag.
Undantaget, under D punkt 4 införts för innehavare av ledningsrätt

bekostas av den som initierar flytten.

D8

D9
Föreskrifterna
ikraftträdande

Andra bestämmelser
som gäller för området

Förvaltare till
Dnr KS/2014:419

Länsstyrelsen anser att om det är kommunen som ska
uppföra ny byggnad/anläggning inom skötselområde B3
eller B4, bör det omnämnas i skötselplanen även under Bföreskrifterna. Föreskriften D8 kan därmed utgå eftersom
Föreskrifterna under B anger undantagen från A12. Om
det inte är kommunen som ska uppföra ny byggnad kan
föreskriften ändock utgå då det då är lämpligt att tillstånd
krävs och då regleras detta redan genom föreskrift A13.
Länsstyrelsen anser att föreskriften kan utgå då den redan
omfattas av A13
Länsstyrelsen föreslår att meningen ändras till ”
Föreskriften träder ikraft tre veckor efter den dag då
författningen publiceras i kommunens
författningssamling, alternativt på kommunens webbplats.
Länsstyrelsen påpekar att Punkt 4 kan utgå då inget vatten
ingår i reservatet. Under punkt 5 bör lagen (1988:950) om
kulturminnen ändras till Kulturmiljölagen (1988:950) då
lagen bytte namn den 1 januari 2014.
Länsstyrelsen påpekar att uppgifterna om ingående

för el- och teleanläggningar, VA- anläggningar och
fjärrvärmeanläggningar, att efter samråd med kommunen vidta
åtgärder för underhåll av befintlig ledning eller ledningsgata,
möjliggör för ledningsrättsinnehavare att göra nödvändigt underhåll
av dessa. En samrådsplikt innan åtgärder utförs införs för att
kommunen skall få möjlighet att kunna bilda sig en uppfattning om
underhållet kan komma att kunna påverka syftet ned naturreservat.
Om så är fallet får särskild överens-kommelse göras mellan
ledningsrättsinnehavare och kommunen hur åtgärden ska
genomföras så att ev. risk för skador minimeras. Samrådet innebär
dock på intet sätt någon möjlighet för kommunen att förbjuda
åtgärd.
Föreskriften tas bort. Möjlighet för uppförande av
byggnad/anläggning inom skötselområde B3 eller B4 införs i
skötselplanen och omnämns även under B –föreskrifterna.

Föreskriften tas bort i enlighet med Länsstyrelsen förslag.
Formuleringen ändras enligt Länsstyrelsens förslag.

Föreslagna ändringar införs.

Listan över berörda fastigheter har kompletteras så att samtliga

naturreservatet
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fastigheter bör ses över då fastigheter som berörs av
utvidgningen inte verkar vara noterade.

berörda fastighet är omnämnda.

Förvaltningskostnader

Hänvisning hur man
överklagar
Beskrivning av
området

Kartor

Reservatets
gränsdragning

Dnr KS/2014:419

Skogsstyrelsen påpekar att då kommunen övertar
förvaltningen måste medel till skötseln budgeteras för att
uppnå målsättningarna.
Länsstyrelsen påpekar att beslutet bör kompletteras med
hänvisning till hur man överklagar.
Länsstyrelsen har påpekat att det inom området finns ett
15 tal fornlämningar i form av gravfält, stensättningar,
stensträngar och färdvägar och ca 6 st. övriga
kulturhistoriska lämningar som måste tas hänsyn till vid
upprättande av skötselplanen och eventuell bebyggelse
inom området.

Kommunen har redan ansvar för förvaltningen av reservatet så
någon förändring i budget för skötsel av det hänseendet kommer
inte vara nödvändigt.
En hänvisning till hur man överklagar har införts i beslutet med
extra bilaga.
Beskrivningen om antalet fornlämningar i området som står under
”Beskrivning av området” i beslutet samt i skötselplanen har
ändrats så det motsvara det antal som Länsstyrelsen angivit. I
övrigt anses inte extra förtydligande om fornlämningarnas status
nödvändig i beslutet då hänvisning till Kulturmiljölagen görs under
rubriken ”Andra bestämmelser som gäller för området”. I
skötselplanen anges även att särskild hänsyn ska tas till
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar vid all form
av skötsel.
Länsstyrelsen påpekar att hänvisningarna till kartbilagorna Kartornas numrering har justerats och hänvisningarna till dessa
bör ses över samt numrering av dessa. Reservatsgränsen
kartor har justerats genomgående i beslutet. Reservatsgränsen har
bör markeras med heldragen linje och beteckningarna på
markerats med punkstreckad röd färg på beslutskartan för att
berörda fastigheter bör synas på kartan. Samtliga
förväxling med fastighetsgränser ska undvikas. Föreskriftskartan
anordningar bör framgå på Föreskriftskartan.
har uppdaterats så att samtliga anläggningar framgår.
Peter Åkersson: Fastigheterna Södertil 1:3 och Rävsta 5:9 Sigtuna kommun bedömer att synpunkten är rimlig och tillgodoser
har servitut på befintlig grusväg som ansluter till
önskemålet för att underlätta för fastighetsägarna att underhålla sin
Märstavägen och föreslår att reservatet stannar 5 meter
väg.
öster om befintlig grusväg.
Fredrik Tunberg undrar om det finns möjlighet att köpa
Den utpekade markbiten ingår sedan tidigare i Rävsta Naturreservat
loss mindre markbit betecknat som skötselområde NS10 i och kommunen anser det inte aktuellt att i samband med detta
skötselplanen.
beslut ompröva om denna del ska utgå ur reservatet.
Trafikförvaltningen; Stockholms län framför att om
Inga ändringar i föreslaget beslut bedöms nödvändiga.
reservatet eller åtgärder inom reservatet påverkar ytor för
Reservatsgränsen föreslås ligga strax söder om Rävstavägen d.v.s.
hållplatser längst väg 263 eller bussarnas körväg måste
ca 15 meter söder om väg 263. Bussarnas körsträckor längst denna
detta diskuteras med Trafikförvaltningen.
väg eller befintliga busshållplatser berörs inte.

Allmänna
synpunkter beslutet

Sigtuna bågskytteklubb påtalar att det på sidan 4 punkt 14
samt sid 9, 4:e stycket står Lunda bågskytteklubb och detta
bör ändras till Sigtuna bågskytteklubb.
Sigtuna bågskytteklubb ställer sig positiv till att beslut och
skötselplan öppnar upp för att området vid gamla
campingen kan bebyggas men vill försäkra sig om att sådan
bebyggelse inte hindar tillfart till bågskyttebanan och att
samråd med bågskytteklubben görs innan uppförande.
Naturskolan påpekar att det i bilaga 3, skötselplanen sid 5,
4:de stycket och på flera andra ställen står Rävsta skola.
Rävsta skola finns ej längre men Naturskolans verksamhet
bedrivs både på Flottvik och Näsudden.
Naturskolan påpekar att de gärna ser att Flottvik och
Näsudden skulle användas som badplatser men kan inte ta
på sig ansvaret för att badplatserna uppfyller
säkerhetsföreskrifterna, städning och annat underhåll som
kan förekomma.

Namnen har rättats i beslutet.

Naturskolan föreslår tillägg under stycket Övergripande
målet för skötseln med ny punkt under detta nås genom att
med formulering ”pedagogiska värden bevaras och
förstärks inom biologisk mångfald, liv i vatten,
kulturlandskap, forntid, orientering, skogsbruk, kretslopp,
eldning”

Kommunen har förtydligat att även pedagogisk verksamhet omfattas
av syftet och har även förtydligat det i skötselplanen under det
övergripande målet för skötsel genom tillägg i den femte punkten hur
det övergripande målet för skötseln ska nås
”anläggningar för friluftslivet och pedagogisk verksamhet såsom
informationsskyltar, parkeringsplatser, spår, leder, stigar, ridstigar
och badplatser finns tillgängliga och hålls i gott skick”. I övrigt anser
inte kommunen att extra tillägg behövs under detta stycke.
De eventuell skogsbruksåtgärder som kan komma i fråga i delområde
NS1 är en selektiv gallring för att gynna skyddsvärda träd och få till
stånd en strövvänlig och omväxlande blandskog. Alla
skogsbruksåtgärder i området ska ske genom ett natur- och

Synpunkten medför inte att något behöver ändras eller förtydligas i
förslaget beslut eller skötselplan. Kommunen kommer hantera en ev.
ny bebyggelse inom området vid den gamla camping enligt praxis
vilket även möjliggör samråd med berörda föreningar i närområdet.
Kommunen har tagit bort benämningen Rävsta skola från beslut och
skötselplan, där det förekommit.

Sigtuna avser inte att lägga ansvaret på naturskolan för att
badplatserna uppfyller säkerhetsföreskrifter, städning och annat
underhåll som kan förekomma.

Bilaga 3 skötselplan

Skötselåtgärder
NS1

Dnr KS/2014:419

Sigtuna bågskytteklubb vill att kommunen vid eventuell
skogsröjning i angränsade skogsområde, skötselområde
NS1, genomför uppröjning efter avverkning så att inte
framkomligheten begränsas.

Skötselåtgärder
allmänt

Källmaterial

Dnr KS/2014:419

rekreationsanpassat skogsbruk enlig skötselplanen. Kommunen har
förtydligat skrivningen under stycket ”Skötselåtgärder” under
skötselområde NS 1-17 så att det framgår att stor hänsyns ska ta till
de rekreativa värdena vid skogsbruksåtgärder så att framkomlighet
värnas. Avverkningsrester tas om hand i den utsträckning som krävs
för att upprätthålla god framkomlighet.
Kommunen tillstyrker inte förslaget eftersom vattnet kommer från
gamla tippen och är förorenat. Ny anläggning för ta hand om
lakvattnet kommer att anläggas.

Naturskolan framför önskemål på utveckling av
vattendammar vid cykelbanan där vattnet från gamla
soptippen rinner vidare mot kärret mot Björnkälla. Lite
enklare uppsnyggning och spänger/små broar att håva
småkryp ifrån.
Skogsstyrelsen tillstyrker förslaget men vill att
En källhänvisning till nyckelbiotopsinventeringen har lagts till i
nyckelbiotopsinventeringen bör omnämnas i källhänvisning listan över källmaterial i skötselplanen.
då hänvisning till nyckelbiotoper görs i handlingarna.

