Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde
MILJÖ- OCH
2013-04-16, § 19
HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Tid

Tisdagen den 16 april 2013 kl 17.00 – 18.45

Plats

Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

Justerat

Tisdagen den 16 april 2013

Per Ankersjö

Katarina Luhr

Närvarande

Beslutande ledamöter:
Per Ankersjö (C) ordföranden
Katarina Luhr (MP) vice ordföranden
Jonas Nilsson (M)
Torbjörn Erbe (M)
Per Ola Bosson (M)
Helena Levy (M)
Nils Ingelström (M)
Mikael Magnusson (S) §§ 7- 25
Rana Carlstedt (S)
Mats E. P. Lindqvist (MP)
Stellan F Hamrin (V)
Tjänstgörande ersättare:
Per Johansson (FP) §§
Fredrik Canerstam (S) §§ 1-6
Måns Lönnroth (S) §§

för Karin Karlsbro (FP)
för Mikael Magnusson (S)
för Åsa Wester (S)

Ersättare:
Anders Thureson (M) §§ 1-21
Eva Runvald (M)
Viktor Strååt (M) §§ 1-22
Andreas Lundin (M)
Frida Johansson Metso (FP) §§ 6-25
Fredrik Canerstam (S) §§ 7-25
Charles Berkow (MP)
Belinda Hellberg (MP)
Sara Stenudd (V)
Tjänstemän:
Förvaltningschefen Gunnar Söderholm, Annkristin Axén, Daniel Selin, Ellinor
Fiebranz Andersson, Emily Tjäder, Gustaf Landahl, Helena Pettersson §§ 1-5, Helene
Lindman §§ 1-5, Håkan Andersson, Lars Burman, Luis Lopez, Malin Ekman, Marithe
Eriksson och Pia Winbladh Högfors samt borgarrådssekreteraren Albin Ring.

§ 19
Motion angående ett mellankommunalt naturreservat för Rågsveds
friområde och Kynäsberget (V, MP)
Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2012-16795
Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljöförvaltningens förslag:
1

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som
svar på remissen.

2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 26 mars 2013.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Per Johansson (FP) och
Mikael Magnusson m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) föreslår att
miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt följande:
1

Godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2

Fastslå att inga exploateringar bör ske i det aktuella området

3

Justera beslutet omedelbart

Vi tackar Miljöförvaltningen för ett mycket bra underlag. Detta visar mycket
tydligt på de höga biologiska värden som finns i det aktuella området.
Utöver detta så anför vi även den stora betydelse som de två vattendragen,
Kräpplaån och Magelungsån, har för sjön Magelungens nordvästra del och det
där belägna våtmarksområdet.
Området har, enligt olika biologiska bedömare, lika höga biologiska värden som
det på olika sätt skyddade Kungliga Djurgården, men har genom decennierna
varit mycket styvmoderligt behandlat. Man har aldrig rensat upp ordenligt efter
den tidigare skjutbana som var belägen här.
Man har låtit det mycket dubiösa industriområdet Snösätra, i lokal folkmun
kallat Bråtegränd, att etablera sig, samt låtit detta industriområde fortsätta finnas
där. Utan att närmare fundera över sådant som avloppsanslutningar, fungerande
avfallshantering och annat.
Det är nu dags att ta bort vad som länge varit en skamfläck i området, samt att
återställa det förorenade området. Om någon byggnation över huvud taget bör
förekomma, så bör det vara någon form av naturskola, café, friluftsstuga eller

motsvarande. En sådan verksamhet kan då med fördel placeras just där Snösätra
industriområde ligger i dag.
Rörande ett mellankommunalt reservat och eventuella problem med detta, så
finns sedan tidigare goda erfarenheter av hur sådant kan ordnas på ett juridiskt
smidigt sätt. Nackareservatet är ett exempel på ett fungerande mellankommunalt
reservat. Formellt så utgör detta två kommunala naturreservat, men med EN
gemensam syftes- och skötselplan.
Hela Rågsveds friområde behöver rustas upp, vissa områden behöver röjas för
att ”rätt” flora och fauna ska kunna upprätthållas. Området behöver få tydliga
entréer, förbättrade promenadvägar, skyltning och allmän spridd information i
närområdet. Detta för att få fler boende och verksamma på båda sidor om
kommungränsen att använda området.
Företrädare för olika andra partier, utöver partierna som skrivit denna motion,
har i olika sammanhang uttryckt att särskilt värdefull natur, den vill man givetvis
vara med och skydda.
Här handlar det inte om ett igenslyat ruderat, utan just om ett särskilt värdefullt
naturområde.
Det är nu dags för ifrågavarande partier att komma upp till bevis.
Restaureringen av den berörda delen av Magelungen bör ske genom tillskott av
vatten från vattensystemets övre delar och genom en partiell muddring av
Prästviken för att skapa en mosaik-formad miljö med hänsynstagande till
fågellivet.
Beslutsgång

Ordföranden Per Ankersjö (C) ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Per Ankersjö (C), Jonas Nilsson m.fl. (M), Per Johansson
(FP) och Mikael Magnusson m.fl. (S).
Reservation

Vice ordföranden Katarina Luhr m.fl. (MP) och Stellan F Hamrin (V) reserverar sig
mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mikael Magnusson m.fl. (S) enligt följande:
Vi stödjer motionen om ett naturreservat i Rågsveds friområde. Ärendet visar att
det finns stora ekologiska värden i området med flera skyddsvärda arter som har
hittas vid tidigare inventeringar. I en snabbt växande stad är det också viktigt att
invånarna har grönområden lättillgängliga för rekreation. Den snabbväxande
staden och den nuvarande trögheten i bostadsbyggandet gör att den planerade
bostadsbebyggelsen i området måste få genomföras. Där har förvaltningen
många bra synpunkter hur det kan ske utan att de ekologiska värdena skadas.
Särskilt uttalande lämnas av Stellan F Hamrin (V) enligt följande:
Vi delar i väsentliga avseenden förvaltningens synpunkter och anser att
hänsynen till värdefull miljö innebär att ingen bebyggelse på naturmark är
möjlig. Restaureringen av den berörda delen av Magelungen bör ske genom

tillskott av vatten från vattensystemets övre delar och genom en partiell
muddring av Prästviken för att skapa en mosaik-formad miljö med
hänsynstagande till fågellivet.

Vid protokollet
Ellinor Fiebranz Andersson

Rätt utdraget intygar:

_________________________________

