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Upplands-Bro kommuns beslut 
om bildande av Frölunda naturreservat, 
Upplands-Bro kommun, samt föreskrifter för 
naturreservatet; 
 

Utkom från trycket 
den 24 juni 2010 

 
beslutat den 10 juni 2010 
(dnr KF 2010-000156).  
 
 
 Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun har med stöd av 7 
kap. 4 § miljöbalken beslutat avsätta del av Frölunda 6:5 som naturre-
servat (kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun, § 80). Reservatet 
är beläget cirka 5 km söder om Kungsängen, längst ut på den sydvästra 
spetsen av Lennartsnäshalvön. 
 För naturreservatet meddelar Upplands-Bro kommun följande ord-
ningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om vad allmän-
heten har att iaktta inom naturreservatet. 
 Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det 
förbjudet att 
1. övernatta i husvagn eller husbil, 
2. elda annat än på anvisad plats, 
3. rida annat än på anvisad ridstig 
4. medvetet störa djurlivet, t.ex. genom att klättra i boträd, 
5. åstadkomma störande ljud, t.ex. med radio, annan musikutrustning,  

modellflygplan eller dylikt, 
6. förstöra eller skada berg, jord, eller sten genom att borra, hacka,  

spränga, rista, gräva, måla eller liknande, 
7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, ståen- 

de eller liggande, träd och buskar, eller att skada vegetationen i öv- 
rigt, t.ex. genom att gräva upp växter, 

8. medföra okopplad hund mellan den 1 mars och den 20 augusti, 
9. utan kommunens tillstånd uppsätta tavla, plakat, affisch eller skylt, 
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10. utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar, trä- 
ningar eller dylikt för fler än 100 deltagare. 

 Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att för-
foga över fastighet och att tåla visst intrång. 
 Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Upplands-Bro kommun. 
 
      
 
 Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
 
 
 
KOMMUNFULLMÄKTIGE I UPPLANDS-BRO KOMMUN 
 


