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TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-09-12 

Miljökontoret 

Miljönämnden 

Förslag till inrättande av naturreservat inom fastigheten 
Överjärna-Tuna 1:2, Tunaskogen 

Dnr: 2012-2331 

Sammanfattning av ärendet 
Miljökontoret bedömde 2012 att Tunaskogen var prioriterat att föreslås som naturreservat, på 

grund av dess höga naturvärden.  Området består av kommunalt ägd skogamark samt en mindre 

andel åkermark.  Förslaget skickades ut på remiss av miljönämnden 2013-09-18 (dnr MN 2012-

2331). Samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidskontoret föreslog bifall respektive 

avslag på naturreservatsförslaget.  Järna kommundelsnämnd bordlade ärendet i avvaktan på 

antagande av den fördjupade översiktplanen för Järna.  2017-04-04 togs remissyttrandet upp för 

beslut i Järna kommundelsnämnd (§ 55, § 56). Enligt besluten yttrar sig Järna 

kommundelsnämnd om att området har betydelse både för utbyggnad av Järna och dess 

naturvärden, samt att nämnden avser att ta ett större grepp om frågorna i utbyggnadsstrategin för 

Järna. Miljönämnden beslutade att ge i uppdrag till miljökontoret att föreslå vidare hantering av 

ärendet (MN § 43, 2017-05-23).  

Beslutsunderlag 

Miljönämnden, beslut § 43, 2017-05-23 

Järna kommundelsnämnd, beslut § 55, § 56, 2017-04-04 

Ärendet 
I och med att befolkningen förväntas öka kraftigt i hela Stockholmsregionen och planering av 

nya bostads- och verksamhetsområden är mycket prioriterat, kan utbyggnadsstrategin för Järna 

komma att delvis förändra planeringsförutsättningarna i och kring Järna jämfört med då FÖP 

Järna togs fram. Målet för Södertälje kommun är att 20 000 nya bostäder ska tillkomma i 

kommunen, framförallt i tätorterna, fram till år 2036. Bevarande av tätortsnära rekreations-

områden kan också förväntas bli allt viktigare i takt med att befolkningen växer och bostads- 

och verksamhetsområden tar allt mer av den tätortsnära naturen i anspråk.  

Miljökontoret anser fortsatt att Tunaskogen bör prioriteras för reservatsbildning på grund av 

dess höga naturvärden och att förslaget till naturreservat ska ligga kvar som grund för 

prioriteringar inom samhällsplaneringen.  
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