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§ 70 Remiss om inrättande av kommunalt 
naturreservat för Farstanäs Dnr: MN 2022/000042416.6 

Miljönämndens beslut 

1. Miljönämnden remitterar förslaget om att inrätta kommunalt naturreservat för Farstanäs till kommunala 

nämnder, berörda sakägare samt markägare och innehavare av särskild rätt. 

2. Remisstiden är 22 juni - 14 september 2022. 

3. Remisshandlingarna; Förslag till beslut om Farstanäs naturreservat och förslag till skötselplan för Farstanäs 

naturreservat föreläggs berörda sakägare (markägare och innehavare av särskild rätt), berörda myndigheter och 

kommunala nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till kommunalt naturreservat för Farstanäs har tagits fram. Förslaget ska skickas på remiss till 

kommunala nämnder, kommundelsnämnder, berörda myndigheter, sakägare (markägare och innehavare av 

särskild rätt). 

Farstanäs naturreservat bildades 1967 av Länsstyrelsen i Stockholms län på begäran av Södertälje kommun, med 

syfte att säkra ett för bad och rörligt friluftsliv värdefullt område. Motivet till att bilda ett nytt naturreservat är 

dels att stärka skyddet för biologisk mångfald och värdefull kulturmiljö i området, dels att möjliggöra utveckling 

för Farstanäs camping inom tydliga ramar.  

Förslaget innebär att naturskyddet stärks i naturreservatet och att naturreservatets syfte utökas med skydd för 

områdets biologiska mångfald och värdefull kulturmiljö, samt att föreskrifterna och den geografiska 

avgränsningen förtydligas för campingens möjligheter till utveckling. Förslaget omfattar nya föreskrifter, vissa 

förändringar av naturreservatets gränser, beslutskarta zonindelning samt en skötselplan och karta med indelning i 

skötselområden. Ändring av reservatsgränsen föreslås där gränsen vid havsstranden dras i vattenområdet i 

enlighet med naturvårdsverkets rekommendationer. En avstyckad, torpfastighet i nordvästra delen av reservatet 

föreslås undantas från reservatet, vilket innebär att reservatet upphävs i denna del.  

Beslutsunderlag 

Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31 

Samrådshandlingar:  

* Förslag till beslut om inrättande av Farstanäs naturreservat, 2022-05-31 

* Bilaga 1 till beslut: Förslag till skötselplan för Farstanäs naturreservat, 2022-05-31 

* Bilaga 2 sammanfattning av förändringar i reservatsföreskrifter, 2022-05-31 

Yrkanden 

Miljönämndens ordförande Naiara Pereira Cunha (MP) yrkar bifall till kontorets förslag. 

Göran Karlsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att komplettera underlaget med ändringar avseende 

reservatets skötselanvisning, av intentionen att lantbruket ska skötas ekologiskt samt en redovisning av 

ekonomiska aspekter av en reservatsbildning. 

 

 

§ 70 forts 
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Ajournering 

Ordförande Naiara Pereira Cunha (MP) yrkar att sammanträdet ajourneras.  

Sammanträdet ajourneras 15 minuter, klockan 16.45-17.00. 

Propositionsordningar 

Ordförande Naiara Pereira Cunha (MP) ställer först proposition på om ärendet ska behandlas vid dagens 

sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska behandlas vid dagens sammanträde. 

Hon ställer därefter proposition på sitt eget bifallsyrkande till kontorets förslag och finner att miljönämnden 

beslutat enligt ordförandens yrkande. 

Reservation 

Göran Karlsson (M), Hans Joglund (SD) och Karin Eklind (L) anmäler och inkommer med en skriftlig reservation, 

bilaga § 70. 

 

 

Beslutet skickas till 

• Kommunala nämnder och kommundelsnämnder 

• Telge nät  

• Länsstyrelsen  

• Havs- och vattenmyndigheten  

• Trafikverket  

• Sjöfartsverket  

• Skogsstyrelsen  

• Jordbruksverket  

Markägare och innehavare av särskild rätt (sakägare enligt 24 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m) 


