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Redovisning av berett medborgarförslag om inrättande av na
turreservat i HummeldallÖsterkvarn, Skokloster 

Sammanfattning 
Förslagsställaren föreslår att ett Olmåde vid HummeldallÖsterkvam inrättas 
som naturreservat. Det föreslagna området gränsar mot Mälaren. 

Fullmäktige överlämnade 2013-03-25 förslaget till miljö- och tekniknämn
den för beredning. 

Av näJ.mldens yttrande över förslaget 2013-05-06, § 50, framgår bland annat 
följande i sammanfattning: 

Det föreslagna Olmådet sträcker sig ca l km utmed Skoklosters östra strand
område från Österkvarn i norr till Hummeldal i söder. Hela området omfat
tas idag av gällande detaljplaner som båda har liknande parkbestämmelser 
för ormådet. 

För den södra delen av området, kommer troligen inte detta planförhållande 
att ändras inom överskådlig tid. Den norra delen av Olmådet är föremål för 
ett nytt förslag till nyexploatering i samband med projektet Skokloster 
Udde etapp 1. För båda omTådena gäller idag av länsstyrelsen beslutat för
ordnande enligt 113 § gamla byggnadslagen som innebär att all mark som i 
detaljplanen är alhnäJ.l platsmark (vilket parkmark är) inte får privatiseras el
ler exploateras. 

Om någon av planema ersätts med en ny detaljplan inträder automatiskt nya 
strandskyddsbestämmelser med 100 meter från strandlinjen på land och i 
vatten. Det nya strandskyddet kan av kommunen upphävas genom en plan
bestäJ.mnelse men då måste det fimlas säJ.'skilda skäl för det och samtidigt 
ska strandskyddets syfte uppfyllas. 

Med de naturväJ.'den som medborgarförslaget anger tillsammans med de na
turinventeringaJ: som gjort i anslutning till förslaget till ny detaljplan för 
Skokloster Sjöstad (upphävd av regeringen ffi: 2011) saJnt det allmämla in
tresset för det rörliga friluftslivet i Olm'ådet är det inte saJUlolikt att ett reser
vat behöver bildas för att skydda naturen i området. Detta skydd bör kunna 
tillgodoses i tillräcklig omfattning av detaljplanebestäJ.nmelser. 

Medborgarförslaget häJ.1Visar till kommunens naturvårdsplaJl och i det om
råde som förslagsställaren anser bör bli naturreservat films det två utpekade 
Olmåden som klassats som klass III (högt naturvärde). 

Nänmden föreslår att medborgarförslaget avslås, 
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Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, daterat 2013 -O 1-0 1. 
Miljö- och tekniknämndens yttrande 2013-05-06, § 50 
Tjänsteskrivelse 2013-08-02 
Arbetsskottets förslag till beslut 2013-08-20, § 89 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 2013-09-02, § 112. 

Styrelsen tillstyrker näImldens avslagsförslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige beslutar, med hänvisning till miljö- och tekniknänmdens ut
redning och avslagsförslag, att avslå medborgarförslaget. 

Beslutsexpediering 
Förslagsställare 
Utvecklingschef - kOlmnunkansliet 
Miljö- och tekniknäImlden 
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