
 
 

 1(9) 
Datum Diarienummer 
2020-12-14 MSN/2020/1562 

 

Upprättad av 
Hanna Lilja, Kommunekolog 

Version 
Samrådshandling 

 

Förslag till beslut Örens 
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Uppgifter om naturreservatet 
Namn Örens naturreservat 

Kommun Nynäshamn 
Beslut om 
naturvårdsområde 1982-02-22 

Beslut om naturreservat 2009-02-11 

Naturvårdsregister-ID 2001387 

Natura 2000-ID SE0110082  

Natura 2000 livsmiljöer Driftvallar (1210), Sandstränder vid Östersjön (1640) 

Socken Torö 

Naturgeografisk region 25 c, Södermanlands och Norra Götalands kust och 
skärgård 

Läge Reservatet ligger på södra Torö, ca 15 km sydväst om 
tätorten Nynäshamn 

Mittkoordinater  
Sweref 99 1800 Y:6 520 713 X: 138 839 

Fastigheter Delar av Ören 1:90, Ören 1:110, Ören 1:94 

Fastighetsägare Enskilda, Nynäshamns kommun 

Areal 117,3 hektar varav 107,1 hektar land (97 hektar skog) 

Reservatsförvaltare Nynäshamns kommun 

BESLUT 
Revidering av befintligt naturreservat. 

Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. beslutar kommunfullmäktige att nya föreskrifter, syfte, samt 
skötselplan för reservatet ska ersätta tidigare föreskrifter, syfte och skötselplan och gälla för hela 
Örens naturreservat som omfattar det område som angivits på bifogad karta (bilaga 1).  

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att 
använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

Naturreservatets namn är Örens naturreservat. 
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Revideringarna innebär följande förändringar gentemot gällande beslut 
• Beslutet har fått ett kompletterat syfte som nu även hänvisar till Natura 2000-området.  
• Texten om hur syftet ska uppnås har förtydligats gällande vad som avses med skötseln av 

skogsmarken samt vilken typ av större anläggning som kan tillkomma i reservatet. 
• De prioriterade bevarandevärdena har förtydligats, bland annat med värden för Natura 2000-

området. 
• Omformulering av föreskrifter som tidigare hänvisade till bilaga 1 (skötselplan) och bilaga 3 

(karta med nyckelbiotoper). Berörda föreskrifter är A8, A15, B2, B3 och C2. Dessa föreskrifter 
har inte ändrats utan endast förtydligats i text. 

• A-föreskrifter. En ny föreskrift (A9). 
• B-föreskrifter. Föreskrift 2 i tidigare beslut har delats upp i två föreskrifter, där åtgärder för 

skötsel av naturmiljön (B2) skiljs från åtgärder och skötsel som berör friluftslivet (B3). Båda 
föreskrifterna har förtydligats med vilka åtgärder som avses. En ny föreskrift har tillkommit 
(B4). 

• C-föreskrifter. Förtydliganden och/eller skärpning av tidigare föreskrifter (C1, C3, C4 och C5) 
samt tre nya föreskrifter (C6, C8 och C9). 

• D-föreskrifter. Förtydligande (D1), komplettering i föreskrift (D2) samt en ny föreskrift (D3), 
• Nytt kartmaterial: beslutskarta, skötselplanskarta och kartor för respektive skötselområde i 

skötselplanen. 
• Kvalitetsförbättring av reservatsgränsen i kartmaterialet. Tidigare skilde sig fastighetsgränser 

och reservatsgräns i det digitala kartmaterialet. Fysiska gränser förändras inte. 
• Omarbetad skötselplan med fler skötselområden. Ytterligare skogsområden avsätts för i 

huvudsak fri utveckling. 
• Målsättningarna för områdets skötsel och hur målen ska uppnås har arbetats om och 

kompletterats. 
• Fler områden där ytterligare parkeringsplatser kan tillskapas föreslås.  
• Ett nytt torrdass, grillplatser och vedlårar samt bänkar och bord föreslås tillkomma. 
• Gränsmarkeringar föreslås uppföras på stenstranden. 

 
Syftet med reservatet ska vara att bevara ett område av stor betydelse för friluftslivet samt att 
skydda områdets geologiska värden och den speciella floran och faunan. 

Skyddet av området ska även bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter 
från EU:s art- och habitatdirektiv som är utpekade i området. 
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Syftet ska uppnås genom att: 

• särskilt värdefull skog och nyckelbiotoper undantas från skogsbruk eller sköts med syfte att 
bevara och förstärka naturvärden, 

 

• förutsättningarna för det rörliga friluftslivet stärks genom enkla anordningar som ska 
möjliggöra naturupplevelser, 

 

• bebyggelse eller större anläggningar ska inte tillkomma, undantaget parkeringsytor för 
reservatets besökare. 

 

Prioriterade bevarandevärden  
• Områdets geologiska värden, det vill säga den stora isälvsavlagringen med sina strandvallar 

och klapperstenstränder som förekommer mycket sparsamt inom länet. 
 

• Naturmiljön med de olika naturtyper och Natura2000-livsmiljöer som finns i området, till 
exempel strandtallskogen med sina martallar och mjölonmattor, flera värdefulla 
nyckelbiotoper inom Örens inre skogsområde och den särpräglade strandvegetationen med 
bland annat strandkål, marviol och strandvial. 

 

Reservatsföreskrifter 
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla i reservatet. 

 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområde 

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 

1. uppföra ny byggnad annat än sanitära anordningar för friluftslivet, 
2. bedriva täkt,  
3. bedriva verksamhet som väsentligt ändrar områdets topografi eller hydrologi som att gräva, 

spränga, schakta, utfylla, tippa eller muddra, 
4. anlägga brygga eller annan anordning i vattnet, 
5. använda kemiska bekämpningsmedel eller konstgödningsmedel, 
6. anlägga campingplats, 
7. anlägga väg,  
8. avverka levande eller döda träd, ta bort vindfällen eller utföra andra skogliga åtgärder, annat 

än naturvårdsåtgärder, i områden som Skogsstyrelsen pekat ut som nyckelbiotoper och 
naturvärden och som anges i sköteselplanskartan (bilaga 3), 

9. införa och sätta ut för trakten främmande växt- och djurarter,  
10. uppföra mast eller vindkraftverk, 
11. sätta upp skylt, affisch eller liknande anordning utöver reservats- och vägvisningsskyltar och 

vägföreningens anslagstavla. 
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Utan kommunens tillstånd är det förbjudet att: 

12. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel samt för skogsbrukets 
behov, 

13. anlägga stig eller parkeringsplats, 
14. uppföra stängsel förutom stängsel kring tomtplats, 
15. på fastigheten Ören 1:90 avverka skog med större föryngringsytor än 2 hektar, markbereda, 

bryta stubbar och föryngra skogen annat än genom att ställa fröträd,  
16. dra fram ledningar i luft, mark eller vatten, 

 

Undantag från föreskrifterna anges under punkt D nedan. 

 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång 
Markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla följande 
anordningar och åtgärder för att tillgodose syftet med reservatet: 

1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar, vägvisare och 
övriga upplysningsskyltar, 

2. naturvårdande skötselåtgärder som röjning, gallring, friställande av träd och kvarlämnande 
av död ved,  

3. anläggande och underhåll av stigar, spänger, parkerings-, grill- och rastplatser, sanitära- 
och liknande anordningar1,  

4. utplacering av stockar, natursten och annan avhållande anordning för att motverka slitage 
på mark och vegetation, 

5. undersökning av växt- och djurlivet och geologiska förhållanden i reservatet. 
 

Åtgärderna beskrivs närmare i bifogad skötselplan, bilaga 2. 

 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 

1. ställa upp husvagn och husbil annat än på den västra parkeringen (P42) och inte för 
längre tid än två dygn i följd,  

2. parkera annat än på anvisade platser,  
3. elda och grilla annat än på anvisade platser, 
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd (stående och 

liggande) och buskar eller gräva upp växter, 
5. plocka, flytta, föra bort och bygga torn eller liknande av stenar, 
6. förstöra eller skada stenar, block och berghällar genom att borra, hacka, rista, knäcka, 

spränga och måla eller liknande,  
7. rida annat än på befintliga vägar och stigar, 

                                            
1 Var parkeringsplatser, torrdass, rast- och grillplatser avses anläggas skrivs in i föreskriften efter 
samrådet och kommer hänvisa till föreskriftskarta.  
2  Se bilaga 4 i samrådet. Till beslutet kommer en föreskriftskarta att finnas. 
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8. framföra motordrivet fordon utanför befintlig väg på såväl snötäckt mark som barmark, 
9. förankra båt vid samma strand för längre tid än två dygn i följd. 

Undantag från föreskrifterna anges under punkt D nedan. 

 

D. Undantag från föreskrifterna 
Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder mot:  

1. att reservatsförvaltaren eller den som förvaltaren utser får utföra de åtgärder som behövs 
för reservatets skötsel och dokumentation och som anges i föreskrifterna B1 – B5, 

2. skötsel av befintliga ledningsgator, vägar och stigar, samt skog, 
3. att jakträttsinnehavaren använder motordrivet fordon (t.ex. fyrhjuling) i samband med 

uttransport av fällt vilt. 
 

Föreskrifternas ikraftträdande 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen kungjordes av kommunen.  

Enligt bestämmelserna i 7 kap. 30 § miljöbalken andra stycket gäller ordningsföreskrifterna under C 
omedelbart även om de överklagas.  

 

Skötsel, förvaltning och tillsyn 
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer 
kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun bifogad skötselplan (bilaga 2) med mål, riktlinjer och 
åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning. 

I enlighet med 2 § andra stycket förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. är 
Nynäshamns kommun förvaltare i naturvårdshänseende för naturreservatet.  

Ansvaret för skötseln ligger på den enhet som har ansvar för kommunens fastigheter. Vid 
tidpunkten för reservatsbeslutet är det mark- och exploateringsenheten.  

Tillsynsmyndighet enligt miljöbalken är Södertörns miljö– och hälsoskyddsförbund. 

Prövning av dispenser från reservatsföreskrifterna görs av Södertörns miljö- och 
hälsoskyddsförbund.  

Nynäshamns kommun prövar ansökan om tillstånd gällande A-föreskrifterna.  

 

Upplysningar 
I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för naturmiljön. Bland dessa kan nämnas 
följande: 

• Terrängkörningsförbudet i terrängkörningslagen (1975:1313). 
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• Bestämmelserna i 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter om att hundar 
under tiden 1 mars - 20 augusti inte får löpa lösa i marker där det finns vilt. Under övrig tid 
ska hunden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att förfölja vilt, när den inte 
används vid jakt. 

• Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg, ungar och bon är 
fredade enligt jaktlagen (1987:259), med undantag för sådan jakt som är tillåten enligt samma 
lag. Vissa andra växt- och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen (2007:845). 

• Delar av naturreservatet är ett Natura 2000-område och därför gäller tillståndsplikt för 
verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön enligt 7 kap. 
28 a § miljöbalken. 

• Enligt kulturmiljölagen (1988:950) ska enskilda såväl som myndigheter visa hänsyn och 
aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på 
kulturmiljön såvitt möjligt undviks och begränsas.  

• Förbud mot nedskräpning enligt 15 kap. 30 § miljöbalken. 
• Förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Hela 

Sveriges sjöterritorium omfattas enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:13) om 
ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 

• För att minimera slitage från besökare förväntas arrangörer för aktiviteter med fler än tio 
deltagare kontakta reservatsförvaltaren för dialog om genomförande. 

 

SKÄLEN FÖR KOMMUNENS BESLUT 

Beskrivning av området 
Udden Ören på sydvästra Torö består av en stor flack isälvsavlagring och bildar länets sydligaste 
utpost på fastlandet. De sand- och grusavlagringar som finns här förekommer mycket sparsamt 
inom länet i anslutning till skärgård. Ören erbjuder en fantastisk utsikt ut över havet mot den öppna 
horisonten vilket lockar många besökare. 

Vegetationen på Ören består till större delen av sandhed med tallskog, där inslaget av martallar är 
påfallande närmast stränderna. På klapperstränderna i söder och väster finns sällsynta strandväxter 
såsom strandkål, marviol och strandärt. Inom Natura 2000-området i nordväst växer de för 
livsmiljöerna (”Driftvallar” och ”Sandstränder vid Östersjön”) typiska arterna marviol, strandvial, 
olika arter av mållor, strandråg och saltarv. Strandskogen mellan vägen och vattenlinjen 
kännetecknas av en vindpinad tallskog med en undervegetation av ljung och lingonris, där det även 
växer mjölon i stora sammanhängande gröna mattor. Områdets känslighet för ingrepp i kombination 
med utnyttjandet som besöksområde kräver särskilt hänsynstagande.  

Den inre delen av Ören består av tall- och barrblandskog där skogsbruk bedrivits och fortfarande 
pågår i mindre skala. Spåren efter en brand 1955 syns genom att de västligaste delarna av skogen 
utgörs av likåldrig tallplantering. Fältskiktet domineras av torr hedartad risvegetation med blåbär och 
lingon. Bland kärlväxterna återfinns bland annat linnéa och knärot. Inom området finns även 
fuktigare svackor med löv- eller blandskog och det finns gott om svamp, lingon och blåbär under 
sommar och höst. 
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Skogen på Ören har höga värden med en för länet ovanlig naturtyp. Den hedtallskog som under 
lång tid fått utvecklas fritt längs med Örens kust har mycket höga entomologiska värden tack vare 
de klimatologiska förhållandena. Inom naturreservatet har fem skogsområden klassats som 
nyckelbiotoper och har särskilt höga naturvärden. Generellt är skogsmarken strövvänlig vilket bidrar 
till de höga rekreationsvärdena.  

På strandpartiet C på stenstranden finns två fornlämningar registrerade. Dessa utgörs av rösen som 
sannolikt är uppförda under 1940-talet som skyttevärn. Fler lämningar av samma karaktär finns i 
området. Rösena är fornlämningar och därmed skyddade enligt lag och får inte skadas på något 
sätt. 

Örens läge gör att platsen är en av Stockholms läns bästa sträckfågellokaler och som regelbundet 
besöks av ett stort antal ornitologer från såväl Nynäshamns kommun som hela Stockholms län.  

Området utnyttjas flitigt av både vind-, våg- och kitesurfare på grund av de utmärkta vind- och 
vågförhållandena som råder vid viss väderlek. Ören anses vara ett av Sveriges absolut bästa 
surfställen. Sedan cirka 25 år har olika tävlingar i vågsurfing arrangerats här.  

Örens stränder är attraktiva för bad, speciellt den långgrunda sandstranden på Örens norra sida. 
Även fritidsfiskare söker sig till området. 

Ärendets beredning 
Avstyckningar på Stenstranden inleddes 1937-1938 och ett flertal tomter bildades. Under 40- och 
50-talet avstyckades ytterligare några tomter. I slutet på 70-talet gjordes en detaljplan för 14 nya 
fritidshus och 1982 tog länsstyrelsen i Stockholm beslut om att bilda ett naturvårdsområde. 
Nynäshamns kommun tog över naturvårdsområdet 2009 och bildade Örens naturreservat. Efter 
övertagandet har ett antal frågor kring parkering, vägens skötsel, tillgänglighet till strandlinjen med 
mera gjort att en revidering av föreskrifter och skötselplan har ansetts nödvändig. 

2019 fick miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att genomföra revidering av 
reservatsföreskrifter och skötselplan samtidigt som ett tillsynsarbete inleddes för att se över 
allmänhetens tillgänglighet till stränderna. Under revideringen av föreskrifter och skötselplan har två 
informationsmöten anordnats, ett med fastighetsägare och ett med övriga intressenter. Under 
mötena har förvaltningen emottagit förslag på förändringar i reservatsdokumenten. Nu sänds det 
reviderade förslaget till reservatsföreskrifter och skötselplan ut på samråd till markägare, övriga 
sakägare och myndigheter i enlighet med 24–26 §§ förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Därefter kommer inkomna synpunkter behandlas och förslaget justeras. 

Kommunens bedömning 
Skogen i området har höga naturvärden med en för länet ovanlig naturtyp. Vidare finns sällsynta 
strandväxter som pekar på områdets naturvärde. Skogsavverkning och annan exploatering skulle 
innebära att områdets naturvärden skulle äventyras. Vidare hyser området flera kvaliteter som gör 
området mycket attraktivt för olika typer av friluftsliv, exempelvis fågelskådning och surfing. Med 
anledning av detta har länsstyrelsen bildat naturvårdsområde av delar av Ören (1982) och sedan 
har kommunen ombildat området till naturreservat (2009). 
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Förenlighet med hushållningsbestämmelser och översiktsplan 
Området har varit skyddat som naturvårdsområde sedan 1982 och därefter som naturreservat sedan 
2009. Delar av reservatet har sedan tidigare status som Natura 2000-område (Reveln-Kolguskär SE 
110082) för vilket länsstyrelsen fastställde en bevarandeplan 2007 och som uppdaterades 2016.  

Ören ligger inom ett område av Stockholms skärgård som pekats ut som riksintresse för naturvård, 
friluftsliv, rörligt friluftsliv samt högexploaterad kust. I den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS 2050) utpekas Ören som en del av den regionala grönstrukturen (stora 
samlade rekreations-, natur-, och kulturvärden).  

Nynäshamns kommun bedömer att revideringen av naturreservatet är förenligt med kommunens 
översiktsplan antagen den 17 oktober 2012 samt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
miljöbalken.  

Miljökvalitetsmål 
Beslutet bidrar till att uppfylla två av de nationella miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt levande 
kust och skärgård” och ”Levande skogar”. 

”Hav i balans samt levande kust och skärgård” uppnås genom att marina miljöer med höga natur-, 
kultur- och upplevelsevärden ges ett långsiktigt skydd. 

”Levande skogar” uppnås genom att skogens biologiska mångfald bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. 

Intresseprövning 
I tidigare beslut om naturvårdsområde och naturreservat har intresseprövning genomförts där man 
vid en avvägning mellan de allmänna och enskilda intressena funnit skäl att besluta om bildande av 
naturreservat.  

I förslaget till nya föreskrifter har ytterligare inskränkningar föreslagits som berör enskilda intressen. 
Ett förbud mot att införa för trakten främmande växt- och djurarter (A9), att hinder ska kunna 
läggas ut för att motverka markslitage (B4), samt ytterligare inskränkningar i C-föreskrifterna som 
består av både nya föreskrifter samt sådana som omformulerats för att bli tydligare (C1, C3, C4, C5, 
C6, C8 och C9). Samtliga ändrade och nytillkomna föreskrifter behövs för att tillgodose att syftet 
med reservatet uppfylls. 

Den inskränkning som utgörs av föreskriften A9 kommer beröra bland annat skogsbruket inom 
reservatet. Föreskriften har införts för att motverka att främst främmande växter planteras inom 
reservatsmark, vilket skett i form av trädgårdsväxter i anslutning till privata fastigheter. 
Sammantaget bedöms föreskriften utgöra en marginell inskränkning på skogsbruket, bland annat 
eftersom Skogsvårdslagen nämner att ny skog som anläggs ska utgöras av trädslag som är lämpliga 
för platsen. I reservatet är flera av värdena kopplade till tallskog vilka skulle äventyras om delar av 
naturreservatet beskogades med främmande trädslag. 

Föreskrift B4 innebär att markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken 
förpliktigas tåla utplacering av stockar, natursten och annan avhållande anordning för att motverka 
slitage på mark och vegetation. Detta bedöms också utgöra en mindre inskränkning för 
fastighetsägare i reservatet. Dels på grund av att dessa åtgärder främst bedöms behövas inom den 
kommunalt ägda marken. Det kan dock bli nödvändigt även på Ören 1:90 om slitage från 
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felparkerade bilar ökar t.ex. kring badplatsen (strandavsnitt H). Därmed skulle fastighetsägaren 
istället gynnas av föreskriften då slitage på den privatägda skogen med denna åtgärd kan hållas låg. 

C-föreskrifterna berör såväl markägare som besökare i reservatet. Flera C-föreskrifter har skärpts 
samt nya tillkommit på grund av olika typer av slitage eller att andra inskränkningar på de allmänna 
intressena har uppkommit: husbilscamping på parkeringsplatser, regelbunden förekomst av otillåtna 
eldstäder och eldning, grenar som bryts för att användas som ved, Stenstranden omformas av 
större och mindre byggen av stenar, parkering i terräng samt långvarig ankring vid/på stränder. 
Inskränkningarna berör främst besökare och bedöms ha mycket liten påverkan på de enskilda 
intressena. Det enskilda intresse som berörs är främst av föreskrift C8 som förbjuder framförande av 
motordrivet fordon utanför befintlig väg på såväl snötäckt mark som barmark. För att fortsatt 
möjliggöra skogsbruk och jakt har D-föreskrifterna kompletterats med undantag från föreskriften för 
dessa två ändamål. 

Vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken finner 
Nynäshamns kommun att det finns skäl att besluta om nya föreskrifter och skötselplan för Örens 
naturreservat för att skydda och bevara områdets natur- och friluftsvärden.  

 

 

Bilagor 
1. Förslag beslutskarta 2020-12-10 
2. Förslag skötselplan 
3. Förslag skötselplanskarta 2020-10-28 
4. Förslag till nya anordningar 

 

  

 

 
 


	Förslag till beslut Örens naturreservat
	Uppgifter om naturreservatet
	BESLUT
	Revideringarna innebär följande förändringar gentemot gällande beslut
	Prioriterade bevarandevärden
	Reservatsföreskrifter
	A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområde
	B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång
	C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken
	D. Undantag från föreskrifterna

	Föreskrifternas ikraftträdande
	Skötsel, förvaltning och tillsyn
	Upplysningar
	SKÄLEN FÖR KOMMUNENS BESLUT
	Beskrivning av området
	Ärendets beredning
	Kommunens bedömning
	Förenlighet med hushållningsbestämmelser och översiktsplan
	Miljökvalitetsmål
	Intresseprövning

	Bilagor


