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Fastställande av gränserna för Vrinneviskogens naturreservat i
Norrköpings kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att ändra beslutet 1978-0421 om gränsen för Vrinneviskogens naturvårdsområdes så att reservatsområdet
utgörs av det på till detta beslut bifogad karta i bilaga 1.
Föreskrifter, enligt beslutet 1978-04-21 dnr 11.126-2898-76, gäller oförändrade för
hela naturreservatet.
Bakgrund
Norrköpings kommun har i samband med tidigare detaljplanering av
bostadsområden intill Vrinneviskogens naturreservat önskat mindre gränsjusteringar
för reservatsområdet. Arbetet med denna planering skedde under slutet av 1990-talet
och detaljplaner har därefter utarbetats. Kommunfullmäktige godkände i beslut
1998-01-29 kommunens förslag till ändring av gränserna enligt karta i Bilaga 2. Här
redovisas de ytor som utgår respektive tillkommer i reservatet. Fastighetsreglering
gjordes 2003 efter inmätning av gränsen..
Länsstyrelsen beslutade 2007-02-02 (dnr 511-19437-03, Bilaga 3) att fastställa en ny
skötselplan för reservatet, med gränser enligt kommunfullmäktiges beslut om
gränsändringar 1998-01-29. Förslaget skickades innan beslut på remiss till
kommunens Tekniska nämnd, Kultur- och fritidsnämnd och Vård- och
omsorgsenhet, samt till Tjalve Gymnastik- och idrottsförening och Vrinnevi bangolf.
Avsikten var att beslutet 2007-02-02 också skulle omfatta fastställande av gränsen för
reservatet enligt kommunfullmäktiges beslut och skötselplanens avgränsning.
Gränsjusteringen har av misstag dock ej innefattats i beslutet 2007. Det innebär att
några mindre områden som nu har bebyggts fortfarande inte uteslutits ur reservatet
och några mindre områden med naturmark ej innefattas i reservatet. Länsstyrelsen
vill därför genom detta beslut rätta till felaktigheterna så att den formellt beslutade
gränsen överensstämmer med skötselplan och kommunfullmäktiges beslut om
ändring av gränser.
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Gränsjusteringen, som följer Kommunfullmäktiges beslut, innebär att det på fyra
platser finns skillnader mellan fastigheten Vrinnevi 5:2 och gränsen för
naturreservatet. På tre platser skiljer sig ändringarna enligt kommunfullmäktiges
beslut från fastigheten. Väster om Nyalund (vid A, bilaga 4) ligger en ca 0,85 ha stor
yta, som enligt fullmäktigebeslutet skulle ingå i reservatet, utanför fastigheten. Vid
Mamre (vid B, bilaga 4) har Vrinnevi 5:2 å andra sidan en något större utbredning
österut jämfört med fullmäktigebeslutet, vilket berör en ca 0,36 ha stor skogklädd yta
som ingår i detaljplan. Den del av planområdet (detaljplan för Mamre 2 m.m.,
0581K-P04/24) som ingår i Vrinnevi 5:2 är på plankartan angiven som ”Natur
Vrinnevi 5:2”. Vid Brandtorp (vid D, bilaga 4) har Vrinnevi 5:2 också en något större
utbredning österut jämfört med fullmäktigebeslutet om reservatsgräns, vilket berör
en ca 0,14 ha stor skogklädd yta som ingår i detaljplan. Den del av planområdet
(detaljplan för Kv. Valsen m.m., 0581K-22A:3163) som ingår i Vrinnevi 5:2 är på
plankartan angiven som ”Allmän plats: park eller plantering”. På ytterligare en fjärde
plats, men som inte ingår i kartan till fullmäktiges beslut (bilaga 2), skiljer sig
fastighetsgränsen från reservatsgräsen. Det är vid Vrinnevi ridhus (vid C, bilaga 4)
där ett ca 0,60 ha stort område ligger inne i reservatet enligt beslutet 1978 (karta i
bilaga 5) men utanför reservatsfastigheten.
Länsstyrelsen anser att det av administrativa skäl är lämpligast att följa fullmäktiges
ursprungliga beslut vilket också stämmer väl överens med skötselplanens
avgränsning. Det vill säga, gränserna för fastighetsgränsen kommer i och med detta
beslut att överensstämma med reservatsgränsen, förutom vid de fyra ovan nämnda
platserna där det är så att fastigheten inte följer avgränsningen enligt fullmäktiges
beslut om ändring 1998 (bilaga 2) eller, för övriga delar av gränsen, det ursprungliga
reservatsbeslutet 1978 (bilaga 5).
Upplysning
Området kallades ursprungligen i beslutet 1978-01-21 för Vrinneviskogens
naturvårdsområde. Naturvårdsområdet beslutades med stöd av naturvårdslagen. I
miljöbalken, som ersatte naturvårdslagen 1999, finns inte längre benämningen
”naturvårdsområde”. De tidigare beslutade naturvårdsområdena, med sina
föreskrifter enligt det ursprungliga beslutet, bör därför nu benämnas ”naturreservat”.
Namnändringen innebär inte någon förändring av bestämmelserna för området.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 6 (Miljödepartementet).
Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslutet var införd i
ortstidning.

Maria Taberman
Byrådirektör

Olle Jonsson
Byrådirektör
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Kopia (e-post)
Naturvårdsverket
Norrköpings kommun, Reservatsförvaltare, Tekniska kontoret
Norrköpings kommun, Reservatsförvaltare, Kultur- och fritidskontoret
Norrköpings kommun, Mark och exploatering
registrator@naturvardsverket.se; anna.herrstrom@norrkoping.se,
eva.siljeholm@norrkoping.se, gunnar.engdahl@norrkoping.se

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Kommunfullmäktigebeslut 1998-01-29 med karta
3. Beslut om fastställande av skötselplan
4. Skiljaktligheter mellan Vrinnevi 5:2 och reservats- eller fullmäktigebeslut
5. Reservatsgräns enligt beslut 1978-04-21
6. Hur man överklagar
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Bilaga 1. Avgränsning av Vrinneviskogens naturreservat, Norrköpings kommun, enligt
Länsstyrelsens beslut 2014-03-19 om fastställande av gränsen (dnr 511-741-14). Reservatet visas på
kartan med snedstreckat område avgränsat av röd linje.

