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Beslut om ändring av naturreservatsnamn från 
Rostorp till Rottorp, Örebro kommun samt 
fastställande av reservatsgräns 

Ändring av naturreservatets namn 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken och med beaktande av 

1 kap. 4 § kulturmiljölagen (1988:950) att ändra namnet på naturreservatet 

Rostorp till Rottorp. 

Fastställande av naturreservatets gräns 

Länsstyrelsen beslutar att fastställa naturreservatsgränsen enligt bifogad 

beslutskarta (bilaga 1) så att dess norra och sydvästra gräns sammanfaller med 

fastighetsgräns efter den fastighetsbestämning som beslutades av Lantmäteriet 

2019-01-25, Lantmäteriärende T176257, aktnummer 188-4118. 

I övrigt ska Länsstyrelsens beslut från den 19 oktober 2017 dnr 511-1118-2014 

om bildande av naturreservatet, fortsätta gälla. 

Skäl för beslutet 

Namnändringen till Rottorp motiveras med att det är ändamålsenligt att 

naturreservatets namn följer den officiella stavningen av bebyggelsens namn. Det 

överensstämmer också med att Rottorp med utgångspunkt i det äldsta historiska 

och det dialektologiska materialet är den mest lämpliga, tydligast hävdvunna, 

skriftformen. 

Fastställandet av naturreservatets gräns motiveras av att det efter 

reservatsbildningen 2017 gjorts en fastighetsbestämning på delar av fastighet 

Rottorp 1:1. Denna fastighetsbestämning gjordes 2019 och hade till följd att 

smärre gränsjusteringar gjordes mellan fastighet Rottorp 1:1 och Ässbron 1:1 samt 

mellan Rottorp 1:1 och Rottorp 1:1 skifte 2. Denna skillnad mellan fastighetsgräns 

och naturreservatsgräns riskerar att medföra oklarhet och därmed rättsosäkerhet i 

frågan om naturreservatets gränser och var dess föreskrifter gäller. Bl.a. så 

medförde gränsjusteringarna att små ytor av ett par grannfastigheter, som beslutet 

från 2017 ej omfattade, hamnar inom reservatsgränsen. Länsstyrelsen anser därför 

att det är av stor vikt att naturreservatsgränsen justeras efter fastighetsgränsen där 
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de två gränserna sammanföll i ursprungsbeslutet. Justeringarna av gränsen 

överensstämmer med 2017 års beslut som endast berör en fastighet, Rottorp 1:1 

och som dessutom anger att beslutad reservatsgräns är den som slutligen märks ut 

i fält – vilket nu har skett genom Lantmäteriets beslut. Länsstyrelsen bedömer 

därför att det nu är möjligt att fastställa gränsen efter den nya 

fastighetsbestämningen. 

Intresseprövning 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att 

ändringarna av reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig balans 

mellan de värden som reservatets förvaltning syftar till att uppnå och det intrång 

detta innebär för enskilds rätt att använda mark och vatten. 

Ärendets handläggning 

Länsstyrelsen beslutade den 19 oktober 2017 om bildande av naturreservatet 

Rostorp i Örebro kommun. 

Då det uppmärksammats att reservatets namn inte överensstämmer med det 

nuvarande officiella ortsnamnet eller med de äldsta och mest hävdvunna 

varianterna av platsens namnbeteckningar beslutar Länsstyrelsen, efter samråd 

med Lantmäteriets ortsnamnssektion, att ändra reservatets namn från Rostorp till 

Rottorp. 

2019 gjordes en fastighetsbestämning på delar av fastighet Rottorp 1:1. 

Fastighetsbestämningen ledde till smärre justeringar av fastighetsgränsen varför 

det på ett par platser uppstod en skillnad mellan fastighetsgräns och reservatsgräns 

där det var tänkt att dessa skulle sammanfalla. Länsstyrelsen återställer nu denna 

diskrepans. 

Remiss 

Ärendet har varit föremål för remissbehandling. Markägaren och Örebro kommun 

har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. 

Enligt 25-26 §§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. bedömer Länsstyrelsen att remissen endast behöver sändas till Örebro 

kommun för myndighetssamråd. 

Du kan överklaga beslutet 

Se bilaga 2 med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av Landshövding Maria Larsson med naturvårdshandläggare 

Emil Pagstedt Andersson som föredragande. I den slutliga handläggningen har 

också enhetschef Johan Karlhager och länsjurist Lars Wadström medverkat. 
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Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter 

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 

www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

Bilagor 

1. Beslutskarta enligt detta beslut 

2. Överklagandehänvisning  

  

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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