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MN: 33 /2012
§ 36 Naturvårdsplan för Haninge kommun – Bilaga 14.13
Sammanfattning
Haninge kommun har en rik och omväxlande natur med en mängd olika naturtyper som tillsammans ger goda möjligheter för såväl rekreation och friluftsliv som
för många växt- och djurarter att trivas. Haninge är samtidigt en växande kommun
och en av de åtta kommuner som i Regional utvecklingsplan för Stockholms län,
RUFS 2010, är utpekade som regional stadskärna.
En viktig uppgift i utvecklingen av den nya stadskärnan blir att värna kommunens
biologiska värden och ekologiska samband samtidigt som mark behöver tas i
anspråk för nya bostäder, företagsområden och infrastruktur.
Kommunstyrelseförvaltningen har nu, på uppdrag av Miljönämnden, tagit fram en
naturvårdsplan att användas som kunskapsunderlag och vägledning för den
fortsatta samhällsplaneringen och naturvårdsarbetet.
Syfte
Naturvårdsplanens övergripande syfte är att bevara och utveckla kommunens
naturvärden och därmed skapa förutsättningar för välfungerande ekosystem och
en rik biologisk mångfald.
Ärendets beredning
2012-07-10 sändes en remissversion av Naturvårdsplanen ut för synpunkter till
drygt 100 olika instanser. Remisstiden gick ut 2012-10-31 och sammanlagt 38
remissvar har kommit in. De inkomna synpunkterna har sammanställts och i
förekommande fall inarbetats i den version av naturvårdsplanen som nu ligger för
antagande.
Underlag för beslut
-

Remissammanställning, Naturvårdsplan för Haninge kommun
Förslag till Naturvårdsplan för Haninge kommun, beslutsunderlag april 2013

Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar
1. Miljönämnden godkänner förslag till Naturvårdsplan för Haninge kommun
samt överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Arbetsutskottets förslag till beslut
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Enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.
__________
Malin Löfgren (kommunekolog, KSF) föredrar ärendet och informerar om att det är
några smärre justeringar som måste göras i Naturvårdsplanen avseende
faktasiffror samt tillägg med tacktext och angivande av referensgruppen som
arbetat med Naturvårdsplanen. Rättelseblad med de justerade siffrorna läggs på
miljönämndens bord.
John Lind (V) påpekar diverse stavfel samt felaktiga sidhänvisningar. Dessa måste
rättas till.
Kenneth Forsberg (S) yrkar att tillägg ska göras i form av tacktext och angivande
av referensgrupp som arbetat med Naturvårdsplanen. Till detta ska även
rättelsebladet läggas till och förvaltningen ges möjlighet att göra de av
miljönämnden påtalade korrigeringarna.
Miljönämnden instämmer i John Linds (V) och Kenneth Forsbergs (S) förslag och
yrkanden.
Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar
1. Miljönämnden godkänner förslag till Naturvårdsplan för Haninge kommun
med de av nämnden föreslagna ändringar samt överlämnar det till
kommunfullmäktige för antagande.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: KS

Utdragets riktighet intygas
Haninge, 2015-06-30
Anna Clara Stenvall

