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Handläggare, Telefon 
Hanna Lilja, 08-52068236 
hanna.lilja@nynashamn.se 
 

Till berörda 

Du har fått detta för att du bor, är taxerad/lagfaren ägare till någon fastighet som anses berörd av 
förslaget, är ägare/delägare/ innehavare av servitut inom eller i anslutning till naturreservatet, eller 
är en berörd myndighet/kommun/organisation. Även övriga som anses ha ett väsentligt intresse av 
förslaget har fått det för samråd. 

 

Samråd: Förslag till nytt beslut för Örens naturreservat 
Nynäshamns kommun har arbetat fram ett nytt förslag till beslut (föreskrifter), inklusive skötselplan 
och tillhörande kartor för Örens naturreservat. Förslaget sänds nu ut på samråd till berörda 
fastighetsägare, sakägare och myndigheter enligt 24-25 §§ förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m.   

Allmänheten kommer också ha möjlighet att yttra sig över förslaget. 

Syftet med naturreservatet är 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 bidra till att uppnå gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och 
arter från EU:s art- och habitatdirektiv som är utpekade i området. 
 

I samrådet ingår följande handlingar: 

• Förslag till beslut Örens naturreservat  
• Bilaga 1 Förslag beslutskarta 2020-12-10 
• Bilaga 2 Förslag skötselplan  
• Bilaga 3 Förslag skötselplanskarta 2020-10-28 
• Bilaga 4 Förslag till nya anordningar 

 
I början av dokumentet Förslag till nytt beslut Örens naturreservat finns en förteckning över de 
ändringar som föreslås jämfört med nuvarande beslut.  

Kommunen vill särskilt ha in synpunkter på förslagen till nya anordningar, bland annat nya 
parkeringsplatser, eld-/grillplatser, torrtoalett, skyltar, gränsmarkering på stranden med mera. Ange 
gärna vilka förslag som anses mest angelägna, vilka som borde förkastas eller justeras. Förslagen 
återfinns i skötselplanens andra hälft samt i bilaga 4.  

Kommunen vill även särskilt ha synpunkter på om de föreskrifter som arbetats om, men som 
fortfarande ska motsvara tidigare föreskrifter som hänvisade till skötselplanen, överensstämmer med 
den tidigare föreskriften.  
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Samrådet kungörs i Post- och inrikes tidningar fredag den 5 februari 2021 samt i Nynäshamns 
Posten fredag 5 februari 2021. 

 
Samrådstid: fredag 5 februari – söndag 21 mars 2021. 

 
På grund av rådande pandemi kommer inte något samrådsmöte att hållas. Istället läggs en 
presentation samt frågor och svar upp på kommunens webbsida. Det finns också möjlighet att boka 
tid för digitalt möte med handläggare för ärendet på kommunen. 

Under samrådet finns förslaget tillgänglig på kommunens webbplats: www.nynashamn.se/oren 
Där finns även gällande beslut och bilagor. 

 

Synpunkter lämnas med e-post till sbn@nynashamn.se eller skriftligen till 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Nynäshamns kommun 
149 81 NYNÄSHAMN  
 

Märk kuvertet/e-posten med ” Yttrande Örens naturreservat, MSN/2020/1562” 

 
Senast söndagen den 21 mars 2021 ska synpunkter ha kommit in till 
samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 
Frågor om förslaget och bokning av digitalt möte görs till Hanna Lilja, kommunekolog.  
e-post: hanna.lilja@nynashamn.se   
telefon: 08-520 682 36 
 

 

Hälsningar 

Hanna Lilja 
kommunekolog 
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Dina personuppgifter finns registrerade hos Nynäshamns 
kommun 
  
Hej! 
Du får denna information eftersom att Nynäshamns kommun kommer att hantera dina 
personuppgifter! 
 
Dina personuppgifter kommer att användas för att hantera yttranden i samband med samrådet 
rörande förslaget till nytt beslut av Örens naturreservat.  
 
Behandlingen sker med stöd av dataskyddsförordningens artikel 6.1 (e) då behandlingen är 
nödvändig för att kommunen ska kunna fullgöra sina skyldigheter mot dig enligt 24 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.   
 
Personuppgiftsansvarig för behandlingen är samhällsbyggnadsnämnden. Du har rätt att utan 
kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig hos 
samhällsbyggnadsnämnden. Skicka din begäran om registerutdrag till sbn@nynashamn.se. 
 
Registerutdraget skickas normalt till din folkbokföringsadress inom en månad. Skulle det ta mer än 
en månad kommer vi att informera dig om skälen till förseningen. Om du anser att någon uppgift 
om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta samhällsbyggnadsnämnden. Du har i vissa fall 
rätt att invända mot behandlingen och kräva att personuppgifter raderas, att de begränsas eller att 
de lämnas ut till dig på ett IT-medium (dataportabilitet). Vissa personuppgifter kan dock varken 
begränsas eller raderas. 
 
Dina personuppgifter kommer att lagras enligt samhällsbyggnadsnämndens 
dokumenthanteringsplan. 
 
Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att inge klagomål på en behandling av dina 
personuppgifter till Datainspektionen. Du når dem via e-postadressen 
datainspektionen@datainspektionen.se 
 
Mer information om Nynäshamns kommuns dataskyddsarbete kan du få på kommunens 
hemsida, http://www.nynashamn.se/gdpr, eller genom kontakt med kommunens dataskyddsombud 
e-post dataskyddsombud@nynashamn.se 
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