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Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige fatta följande beslut. 
Kommunfullmäktige att med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken besluta om att förklara Rensättra 
som naturreservat enligt förslag till föreskrifter, avgränsning och skötselplan daterad den 10 
november 2020, bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 23 oktober 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut om att påbörja inrättandet av Rensättra naturreservat fattades av miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden den 27 april 2011. I den reviderade översiktsplanen från 2018 anges 
området som pågående reservatsbildning. 

Arbetet med att ta fram ett förslag till beslut och skötselplan pågick under 2017 och förslaget 
har sedan dess varit på två samråd, det första under 2018 och det andra, begränsade under 
2020. Det senare samrådet genomfördes endast med berörda sakägare efter att två ändringar 
medfört ytterligare inskränkningar. 

Flera ändringar har gjorts i det ursprungliga dokumentet, bland annat har avgränsningen 
ändrats utifrån ett yttrande från lantmäterimyndigheten. Den norra delen av reservatsområdet 
har utgått eftersom den skulle komma att strida mot gällande detaljplaner och 
anläggningsbeslut för gemensamhetsanläggning. Detaljplanerna har även setts över i den 
kvarvarande delen och den 23 september 2020 fattade miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
beslut om att upphäva de delar av berörda detaljplaner som överlappar med reservatet. I övrigt 
har flera ändringar genomförts av både föreskrifter och skötselplan, se vidare bifogade 
samrådsredogörelser. 

Ärendet togs upp i natur- och trafiknämnden den 25 augusti 2020 men återremitterades med 
uppdrag att komplettera med möjlighet att inrätta smärre rekreationsanläggningar, som 
exempelvis belysning längs en motionsslinga i reservatet. 

Handlingarna har kompletterats med en möjlig sträckning av en belyst slinga. Däremot har 
inga naturinventeringar genomförts. En eventuell negativ påverkan på artskyddade arter som 
kan finnas på platsen är därför inte utredd. Detta behöver kompletteras inför en anläggning av 
belysning i naturreservatet. 

Handlingar i ärendet 
tjsk Inrätta Rensättra naturreservat 2020-10-23 
Förslag till Föreskrifter, Avgränsning & Skötselplan Rensättra 2020-11-10 
Bilaga till föreskrifter, avgränsning och skötselplan 
Samrådsredogörelse 1 
Samrådsredogörelse 2 200807 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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Hans Peters (C), Peter Zethraeus (M), Lina Olsson (NL), Jonathan Lindgren (KD), Helena 
Håkansson (L), Martin Hellströmer (S) samt Per Chrisander (MP) yrkade bifall till förslag till 
beslut. 

Protokollsanteckning 
Lina Olsson (NL) lät anteckna till protokollet. 
" Det är glädjande att naturreservatet Rensättra i Boo nu instiftas. Nackalistan har helhjärtat 
stött reservatsbildningen under hela processen. Området utgör en viktig länk för artspridning 
mellan V elamsunds naturreservat och det planerade naturreservatet i Skarpnäs. 
Ett grönområde norr om Sågsjön som omger Sågsjöbäcken var från början förslaget att bli del 
av Rensättra naturreservat. Nackalistan vill att detta område bevaras som grönområde och inte 
bebyggs samt att kommunen utreder åtgärder för Sågsjöbäcken, t ex att undanröja 
vandringshinder för fiskarter vattendraget. " 
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