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Ersätter 

FÖRFATTNINGSSAMLING
Gäller  
fr.o.m. 2017-01-12 

Beslut om bildande av Lillsjön-Örnässjöns naturreservat  i Upplands-
Bro kommun samt  föreskrifter för reservatet  
Beslutat  av Kommunfullmäktige den 21 december 2016, § 152, dnr KS 15/0300 

Upplands-Bro kommun har beslutat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att avsätta del av fastig- 
heterna Husby 1:2, Raskeboda 1:1 (endast vattenområde), Örnäs 1:2,  Örnäs 1:6 (endast vattenom-
råde), Kungsängens-Tibble 1:3 och 1:1644, Sylta 1:24 och 1:61 samt del av Aspvik 1:4 som natur-
reservat.  
Reservatet ligger i anslutning till men väster om Kungsängens tätort och mellan E18 i norr och En-
köpingsvägen i söder.  

Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 miljöbalken 
För naturreservatet har Upplands-Bro kommun med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelat 
följande ordningsföreskrifter.  

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att: 

1. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Undantag
gäller för rörelsehindrade med särskilt parkeringstillstånd att använda vägen till handikapparkering-
en vid Lillsjöserveringen,

2. parkera annat än på anvisad plats,

3. övernatta i husvagn, husbil, bil eller liknande

4. cykla i terräng och på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder,

5. tälta,

6. lägga till med båt i Lillsjöbadet och att i övrigt förtöja eller lägga upp båt på stranden mer än 1
dygn i följd på samma plats. Förbudet gäller inte upplägg av båt på anvisad plats,

7. elda annat än på härför iordningställda och anvisade platser,

8. rida annat än på anvisade ridslingor, ridvägar och ridleder,

9. rida i annan gångart än skritt (långsammaste gångarten) förbi område med samlad bebyggelse ut-
efter Husbyvägen enligt redovisning på beslutskartan 1A,

10. ta med hund som inte är kopplad. Förbudet gäller dock inte inom inhägnad hundrastgård,

11. ha hund på Lillsjöbadet (inkl. sandstrand och bryggor) fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30
september inom det område som redovisas på beslutskartan 1A,

12. fiska i Lillsjöbadet inom det område som redovisas på beslutskartan 1A,

13. fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 15 augusti beträda ön i Örnässjön och uppehålla sig närmare dess
strand än 100 m,

14. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp växter,
plocka ris som exempelvis blåbärs- och lingonris, samt plocka lavar och vedlevande svampar,

15. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat sätt
medvetet skada eller störa djurlivet. Förbudet gäller inte det fiske som bedrivs i sjöarna,
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16. gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten.

Dessutom är det förbjudet att utan kommunens*) tillstånd

17. sätta upp affisch, skylt eller liknande, dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor sättas
upp för tillfälligt bruk om de avlägsnas omedelbart efter avslutat arrangemang,

18. anordna lägerverksamhet, tävlingar, träning eller liknande för fler än 200 deltagare.

*) avser kommunen som myndighet

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för  (gäller inte): 

• förvaltaren av reservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder som behövs
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B,

• kommunen eller av kommunen utsedd uppdragstagare, att i dokumentations- och uppföljnings-
syfte utföra inventeringsverksamhet och nödvändig insamling av bestämningsmaterial,

• markägare och arrendatorer att framföra motordrivet fordon i samband med sin verksamhet i
reservatet,

• anläggande av en kompletterande parkeringsplats söder om gångvägen upp till Lillsjötoppen och
öster om de två befintliga parkeringsplatserna vid Lillsjöbadet under förutsättning att det är lämpligt
med hänsyn till andra intressen,

• fällning av träd som beviljats marklov inom detaljplan 2 för del av Sylta (Högnäsvägen) samt de-
taljplan 9 Tibblehöjden (Geologivägen),

• skyddsjakt,

• nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning,

• normalt underhåll av befintliga luftledningar, som t.ex. röjning, avverkning av farliga träd etce-
tera. Kommunen ska dock underrättas om planerade åtgärder i god tid innan de utförs,

• nödvändig avverkning av ”risk”-träd vid allmänna vägar, parkeringsplatser och vid övriga an-
läggningar och anordningar för friluftslivet,

• normalt nyttjande och skötsel av tomtplats

• normalt underhåll av befintlig VA-ledning och infiltrationsanläggning (Husby GA:5)

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken för markägare och 
annan sakägare i fråga om rätten att förfoga över fastighet och att tåla visst intrång. 

Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Upplands-Bro kommun och finns digitalt tillgängligt 
på www.upplands-bro.se/lillsjon-ornassjon. 

Föreskrifternas ikraftträdande 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen kungjorts av kommunen.  
Enligt bestämmelserna i 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även om 
de överklagas. 

http://www.upplands-bro.se/lillsjon-ornassjon
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