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Enheten för naturvård
Björn Carlberg

Enligt sändlista

Omprövning av undantag från föreskrifter inom del av Lovö
naturreservat i Ekerö kommun
Beslut
Med stöd av 27 § förvaltningslagen (1986:223) samt 7 kap. 5, 6 och 30 §§
miljöbalken och 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen att ompröva sitt beslut den 17 mars 2014
om bildande av Lovö naturreservat (dnr. 511-24286-2012) enligt följande.
Föreskrifterna under A, B och C i beslutet om bildande av Lovö naturreservat ska
inte gälla inom de områden som avgränsats på bifogad karta, bilaga A.
Bakgrund och bedömning
Länsstyrelsen beslutade den 17 mars 2014 att bilda Lovö naturreservat i Ekerö
kommun. Beslutet har överklagats av Stockholm Vatten AB, Svenska kraftnät AB
samt Fortum distribution AB. Ärendet är överlämnat till Regeringskansliet för
handläggning och är ännu inte avgjort. Beslutet om naturreservatet har således
inte vunnit laga kraft.
Länsstyrelsen har, efter beslutet om naturreservat, vid överläggningar med
Ståthållarämbetet gjorts uppmärksam på att beslutet om bildande av Lovö
naturreservat i vissa delar kan inskränka den kungliga dispositionsrätt som gäller
för Drottningholm.
Den kungliga dispositionsrätten formulerades vid tiden för 1809 års regeringsform
1809. Riksens ständer erbjöd då Karl XIII att till bestridande av samtliga utgifter
för hovhållningen m.m. motta en viss årlig summa (dagens apanage) samt att
kungen för ”evärdliga tider” förbehölls förvaltningen och användandet av de
kungliga slotten och därtill hörande mark, den kungliga dispositionsrätten. De
fastigheter som omfattas av dispositionsrätten ägs av staten och förvaltas av
Statens fastighetsverk. Den kungliga dispositionsrätten förvaltas av
Ståthållarämbetet.
Eftersom beslutet är överklagat i viss del har beslutet, som anförts ovan, inte
vunnit laga kraft. Mot bakgrund av att beslutet ännu inte vunnit laga kraft, har
föreskrifterna och bestämmelserna om upphävande av beslut om bl.a. föreskrifter
enligt 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken ännu inte börjat gälla, varför dessa
bestämmelser inte kan tillämpas.
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Bestämmelser om omprövning av beslut finns i 27 § förvaltningslagen.
Finner en myndighet att ett beslut, som den har meddelat som första instans, är
uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan
anledning, ska myndigheten ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och
utan att det blir till nackdel för någon enskild part. Skyldigheten gäller inte om
myndigheten har överlämnat handlingarna i ärendet till en högre instans eller om
det i annat fall finns särskilda skäl mot att myndigheten ändrar beslutet. Myndigheten får dock göra en omprövning även om ärendet är överklagat, om det bedöms
lämpligt.
Länsstyrelsen konstaterar att de aktuella frågorna rörande den kungliga
dispositionsrätten inte är föremål för regeringens prövning med anledning av nyss
nämnda överklaganden.
Vad gäller förfarandet konstaterar Länsstyrelsen att det undantag från
föreskrifterna som nu aktuellt beslut innebär inom vissa mindre, avgränsade
områden, inte kräver remiss till sakägare enligt 24 § förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken mm och inte heller är av sådan vikt att samråd
med berörda myndigheter krävs enligt 26 § samma förordning.
Länsstyrelsen bedömer att det, med hänsyn till vad som anförts ovan, finns skäl
att på eget initiativ ompröva beslutet om naturreservat enligt 27 § förvaltningslagen i den del som rör undantag från reservatets föreskrifter under A-C.
Omprövningen innebär att föreskrifterna inte ska gälla inom vissa mindre
områden som omfattas av den kungliga dispositionsrätten och som är bebyggda
eller belägna i anslutning till bebyggelse. Berörda områden är avgränsade på
bifogad karta och utgör en liten del av naturreservatet. En omprövning bedöms
inte vara till nackdel för någon enskild part och uppfyller även i övrigt
förutsättningarna för omprövning i aktuellt lagrum.
Vad gäller området för Kungl. Drottningholms golfklubbs golfbana har
bestämmelserna i reservatsbeslutet utformats med tanke på att nuvarande verksamhet ska kunna fortgå och utvecklas. Om nuvarande verksamhet i en framtid
skulle upphöra får eventuell ny markanvändning prövas med hänsyn tagen till den
kungliga dispositionsrätten.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Miljödepartementet, se bilaga B.
Länsstyrelsen måste ha fått skrivelsen med överklagandet inom tre veckor från
den dag beslutet kungjorts i ortstidning.

Bilaga A
Tillhör Länsstyrelsens beslut 511-30293-2014.
Gräns för Lovö naturreservat
Område där föreskrifter enligt A-C inte ska gälla
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