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§ 67
Dnr 2017/749

Bildande av kommunalt naturreservat - Björns skärgård
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklara Björns skärgård
som naturreservat med avgränsning enligt ”Beslutskarta Björns skärgård”,
att reservatet får namnet Naturreservatet Björns skärgård,
att med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken ska föreskrifter angivna i
”Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård” gälla för
naturreservatet för att säkerställa syftet med reservatet,
att ordningsföreskrifter utfärdade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken ska
gälla omedelbart, även om de överklagas,
att med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken, meddela bestämmelser för förvaltningen av reservatet genom
att fastställa den till beslutet bifogade skötselplanen, ”Skötselplan
Naturreservatet Björns skärgård”,
att Upplandsstiftelsen ska vara förvaltare av reservatet, samt
att kungöra beslutet i Tierps kommuns författningssamling samt i
ortstidningarna Upsala Nya Tidning, Arbetarbladet och Lokaltidningen
Norra Uppland.
Reservation

Daniel Blomstedt (M) anmäler muntlig reservation till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning av ärendet

Upplandsstiftelsen har i flera år utrett förutsättningarna att bevara de höga
naturvärdena och utveckla friluftslivet i Björns skärgård. Då
Fortifikationsverket år 2010 avsåg avyttra fastigheten Björn 1:1 fattade
Tierps kommun beslut (KS 2010/298 § 109) om att förvärva del av
fastigheten i syfte att bilda ett kommunalt naturreservat. Upplandsstiftelsen
förvärvade sedan fastigheten från kommunen, liksom merparten av
resterande delar av det blivande reservatet av Bergvik Skog AB.
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Kommunstyrelsens utskott för samhällsbyggnad beslutade 2017-10-03 §
130 att förelägga sakägare att framställa eventuella synpunkter på förslaget
till beslut och skötselplan för naturreservatet Björns skärgård inom 31 dagar
från delgivningsdagen, samt att lämna tillfälle till övriga att yttra sig senast
den 15 november 2017. Förslaget till beslut och skötselplan ställdes även ut
i kommunhuset och på kommunens webbplats.
Några yttranden har föranlett att kommunen valt att precisera föreskrifterna
mer. De preciseringar som har gjorts innebär förtydliganden och i något fall
en mildring av naturreservatsföreskrifterna. Inkomna yttranden har också
lett till vissa redaktionella ändringar i beslutstexter, skötselplan och kartor.
Justeringarna innebär inte någon ytterligare inskränkning som drabbar
sakägare, nytt samråd bedöms inte behöva genomföras.
Upplandsstiftelsen ska ansvara för förvaltningen av naturreservatet i
samarbete med Tierps kommun.
Förslag till beslut på sammanträdet
Yrkande

Daniel Blomstedt (M) yrkar att kommunfullmäktige ska besluta
att inte bilda Naturreservatet Björns skärgård.
Bifall

Jenny Lundström (MP) och Bengt-Olov Eriksson (S) yrkar bifall på
kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång

Ordföranden föreslår propositionsordning som godkänns av
kommunfullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Daniel
Blomstedt (M) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

KS § 84/2018
SHB utskottet § 64/2018
Handläggarens tjänsteutlåtande
Bilaga 1 Beslut om bildande av Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 2 Skötselplan Naturreservatet Björns skärgård
Bilaga 3 Samrådsredogörelse
Karta A Beslutskarta Björns skärgård
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Karta B Översiktskarta Björns skärgård
Karta C Karta över friluftsanordningar Björns skärgård
Karta D Skötselområdeskarta Björns skärgård
Karta E Huvudsaklig förvaltningsinriktning Björns skärgård
Kommunstyrelsens beslut 2010-10-19 § 109, KS 2010/298
Beslutet skickas till

Sakägare (med rek + mb) samt myndigheter, organisationer och övriga
berörda enligt sändlista i ”Beslut om bildande av Naturreservatet Björns
skärgård”
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