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Sammanfattning 

Föreslagen översiktsplan 
Kommunen har med översiktsplanen arbetat fram strategier för att nå kommunens 
Vision 2025. Kommunen ska enligt ÖP arbeta med strategierna Utveckling av tätorten, 
Landsbygdsutveckling samt Verksamhetsområden. Kommunen pekar i ÖP ut områden för 
utveckling av bostäder; Tätorten och dess kantzoner, stråket mellan Nykvarn Centrum, 
Stensättra och Björnnässtrand, stråket Svartbro, Nygård, Finkarby och Taxinge-Näsby. 
Kommunen pekar även ut omfattande utveckling av verksamheter i Mörby (Stockholm 
syd) samt anläggande av nya separata gång och cykelvägar. 

Samlad bedömning 
Planens strategier 
Förslaget utgår från en grundläggande analys av kommunens brister, tillgångar och 
möjligheter som gör utvecklingsförslagen förankrade i de lokala förutsättningarna. 
Strategin har tre huvudsakliga delar: en förtätning av tätorten, en utveckling av 
landsbygden, samt verksamhetsområden. I planförslaget finns vidare åtgärdsförslag och 
riktlinjer som ger stöd för ett genomförande av strategin. Strategin saknar dock en tydlig 
prioritering kring utveckling på landsbygden, vilket tillsammans med kommunens 
förväntade låga befolkningsökning medför att fler människor kommer att bo på landet 
samtidigt som det kommer att vara mycket svårt att uppnå tröskelvärden för viktiga 
hållbarhetsfaktorer som kollektivtrafik och service. Förslaget medför därför märkbara 
risker för att ohållbara mönster i bebyggelsestruktur och resmönster präglas för lång tid. 

Planförslaget ställer stora krav på kommunens genomförandeorganisation, främst då 
förslaget antas förutsätta att relativt stora projekt genomförs på ett samlat sätt (t.ex. 
inom fördjupade översiktsplaner), med såväl hög uthållighet som kompetens, för att nå 
mål om sammanhållen bebyggelse med kollektivtrafik, service, god gestaltning, etcetera. 

Planens främsta för- och nackdelar 
Den utpekade strukturen innebär möjligheter att bevara merparten av kommunens 
landsbygd obruten, med utrymme för en lokal grönstruktur. Den föreslagna strukturen 
för bebyggelse tar stöd i landskapets attraktivitet och värden, för att kunna ge 
möjligheter åt attraktiva boendemiljöer. Detta innebär samtidigt att många höga 
naturvärden och kulturmiljövärden utsätts för risker för negativ påverkan. Planförslaget 
innehåller riktlinjer som syftar till att, i ett mer detaljerat skede, styra bebyggelsen att 
anpassas till dessa värden. Det är dock svårt att bedöma i vilken omfattning dessa 
riktlinjer kan leda till att negativ påverkan undviks och riskerna för negativ påverkan 
måste därför beskrivas. 

Störst risk för negativ påverkan finns i de föreslagna bebyggelsestråken på landsbygden. 
Dessa förslag innebär att strandskyddade områden längs Mälaren (riksintresse för rörligt 
friluftsliv) riskerar att påverkas negativt. Föreslagen bebyggelse vid Taxinge och Finkarby 
riskerar att påtagligt skada riksintresse för kulturmiljövården (MB kap 3) och riskerar 
också att försämra kvaliteterna på kommunens mest betydelsefulla besöksmål. Värdefulla 
kulturmiljöer kan komma att påverkas också vid Vidbynäs och Sundsvik. 

Grönstrukturen riskerar att påverkas negativt främst av utvecklingen av det omfattande 
verksamhetsområdet Stockholm syd som riskerar att ta naturvärden i anspråk och 
samtidigt medföra att en betydande barriär skapas. Väster om tätorten, vid Sandtorp 
finns risk för att höga naturvärden påverkas av ny bostadsbebyggelse och väg. 

Samlad bebyggelse, med fokus på god kollektivtrafik, hållbar VA-struktur och social 
hållbarhet, medför ofta konflikt med trafikens miljöproblem. Planförslaget bedöms, på 
många platser, riskera konflikt med riktvärden och riktlinjer för buller, elektromagnetisk 
strålning och farligt gods. Med strandnära bebyggelse måste också risker för skred och 
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översvämningar hanteras, risker som bedöms öka med väntade klimatförändringar. 
Riktlinjer i planförslaget är tänkta att styra i sådana konflikter. Planförslaget rymmer 
också förslag till ny reservvattentäkt som stärker kommunens säkerhet i detta avseende. 

Vidare finns det en betydande risk för att bristen på prioritering av utvecklingen på 
landsbygdens orter, tillsammans med den förväntade ringa befolkningsökningen, medför 
att bebyggelseutvecklingen sprids på de olika orterna. Detta medför att det finns stor risk 
för att det tar mycket lång tid för kritiska nivåer för kollektivtrafik och lokal service att 
uppnås. Detta avspeglar sig i flera hållbarhetsparameterar; transportbehovet kommer att 
öka och utsläppen med dem, det kommer att bli svårare att öppna lokala verksamheter, 
det kommer bli svårare att få till levande mötesplatser som skapar lokalt engagemang 
och en levande landsbygd. 

Förenlighet med Miljöbalkens och PBL:s hänsyns- och 
hushållningsregler 
Planförslaget bedöms vara väl förenligt med intentionerna i PBL:s hänsynregler (kap 2). 
Förslaget utgår från en tydlig analys av förutsättningarna för en hållbar utveckling inom 
kommunens olika delar och utgår från de olika orternas och landskapens tillgångar och 
möjligheter. Planförslaget präglas också av en tydlig ambition att möta Miljöbalkens 
hänsyns- och hushållningsregler (MB kap 2 och 3). Här finns dock en medveten konflikt 
med flera områden som har höga naturvärden eller som omfattas av skydd enligt 
miljöbalken, där styrande riktlinjer förutsätts kunna minimera skador på dessa värden, 
men på denna översiktliga nivå är svårt att avgöra möjligheten att undvika skador. 

Planförslaget har en märkbar utgångspunkt i den regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS 2010). Förslaget utgår från den i RUFS beskrivna ”Regional 
stadsbygd med utvecklingspotential” kring tätorten och dess station. Förslaget möter 
också det i RUFS beskrivna behovet av en regional terminal inom Stockholm syd/ 
Almnäs. Utvecklingen av landsbygdens orter utgår från inriktningen inom RUFS att i 
första hand bygga i kollektivtrafiknära lägen, där ambitionen är att knyta stråken med tät 
busstrafik till stationen. Landsbygdens stråk har dock inget stöd i RUFS kartbild. 
Planförslaget kan i stort sägas respektera den av RUFS utpekade regionala 
grönstrukturen. 

 

Tabell  1.  Samlingstabell över konsekvenser för areella näringar 

 Översiktsplan Nollalternativ 

Skogsbruk 
- 1, Små negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av 
potentiell skogsbruksmark 

-2, Märkbara negativa konsekvenser för skogsbruk då 
samlade produktionsområden riskerar att fragmenteras 

Jordbruk 

- 2, Märkbara negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av 
produktiv jordbruksmark 

- 3, Risk för stora konsekvenser för jordbruket då mark 
riskerar att tas i anspråk, samlade produktionsområden 
riskerar att fragmenteras och levande landsbygd försvåras + 1, små positiva konsekvenser tack vare restriktioner kring 

bebyggelse på jordbruksmark och förbättrade möjligheter till 
levande landsbygd 

Fiske 

-1, Risk för, små negativa konsekvenser om planen påverkar lek- 
och uppväxtområde för fisk 

-1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a. risk för 
ianspråktagande av strandzon 

+ 1, små positiva konsekvenser för fiske tack vare bättre 
vattenkvalitet p.g.a. anslutning till kommunalt VA 

-2, Fortsatt märkbara negativa konsekvenser p.g.a. stora 
utsläpp från enskilda avlopp 

Ekosystem-
tjänster 

+ 3, Stora positiva konsekvenser för främjande av reglerande 
ekosystemtjänster tack vare riktlinjer 

- 2, Fortsatt risk för märkbar negativa konsekvenser p.g.a. 
nedgradering av ekosystemtjänster i tätorten 

- 1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a. minskade grönytor 
i tätorten 



 

6 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud 
MKB för Nykvarn ÖP 
Antagandeversion 
Juni 2014 
 

 

 

 

 

 

Tabell  2.  Konsekvenser för biologisk mångfald 

 Översiktsplan Nollalternativ 

Ianspråk-
tagande av 
naturmark 
 
 
 
 
Ekologiska 
samband  
 
 

-1 till -2, Risk för små till märkbara negativa konsekvenser för höga 
naturvärden vid Stensättra, Taxinge och Finkarby - 3, Risk för märkbara negativa konsekvenser p.g.a. 

ianspråktagande av värdefull natur till fördel för 
bostäder – 3, Risk för stora negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av 

naturvärden och fragmentering av grönområde vid Sandtorp 

- 3, risk för stora negativa konsekvenser på grund av ianspråktagande av 
värdefull natur och barriäreffekter vid Stockholm syd 

-4, Risk för mycket stora negativa konsekvenser då 
Mörby Syd kan bli en omfattande barriär 

-1 till -2, Små till märkbara negativa konsekvenser för ekologiska 
samband på grund av att ny bostadsbebyggelse stärker barriäreffekter i 
den regionala och kommunala grönstrukturen 

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser för ekologiska 
samband då sammanhängande områden riskerar att 
fragmenteras  

Grönstruktur, 
skydd och 
övriga 
riktlinjer 

+ 3, stora positiva konsekvenser nytt naturreservat och en lokal 
grönstruktur pekas ut 

+/- 0 Nya naturreservat, lokalt utpekad grönstruktur 
saknas i nollalternativet 

+ 1, Små positiva konsekvenser tack vare förbättrade förutsättningar för 
ängsmark  +/-0 Fortsatt dåliga förutsättningar för ängsmark 

+ 3, Möjlighet till stora positiva konsekvenser för vilt och smådjur tack 
vare ekodukter och landskapsbroar. 

+/-0 Fortsatt kraftiga barriäreffekter för vilt och smådjur 

   

 Tabel l  3.  Konsekvenser för vattenmiljö 

 Översiktsplan Nollalternativ 

Ytvatten, 
strandmiljö 

- 1 till -2, Risk för små till märkbara negativa konsekvenser p.g.a. 
bebyggelse i Turingen, Mälarens och Taxingeåns strandzoner vid 
Turinge-Berga Ö – Stensättra, Hallsta och Björnnässtrand samt 
Taxinge-Finkarby 

-1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a. 
ianspråktagande av strandzon  

+ 3, Stora positiva konsekvenser tack vare nytt naturreservat med 
vattenanknytning och utökat strandskydd 

+- 0, Fortsatt risk för exploatering av värdefulla 
strandzoner 

+ 2, Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser då möjlighet ska 
beredas att passera vandringshinder 

- 4, Fortsatt mycket stora negativa konsekvenser p.g.a. 
befintliga vandringshinder och risk för uppkomst av nya 

Ytvatten, 
vattenkvalitet 
(bostads-
utveckling) 
 
 
Ytvatten,  
vattenkvalitet 
(verksamhets
-utveckling) 

+ 3, Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser tack vare anslutning 
till kommunalt VA och riktlinjer för enskilda avlopp 

-3, Fortsatt märkbara negativa konsekvenser p.g.a. 
stora utsläpp från enskilda avlopp 

- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser då bostadsbebyggelse i 
strandnära lägen försvårar dagvattenhantering 

- 1, små negativa konsekvenser p.g.a. ökad 
dagvattenavrinning från bostadsområden 

+ 2, Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser om vatten från 
befintlig jordbruksmark renas i samband med exploatering 

- 2, Fortsatt märkbara negativa konsekvenser på grund 
av avrinning från jordbruksmark 

-1 till - 2, Risk för små till märkbara negativa konsekvenser för 
vattenkvaliteten i Turingeån, Turingen och Måsnaren p.g.a. ökad 
avrinning av förorenat dagvatten från Stockholm Syd. 

- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser för 
vattenkvaliteten i Turingeån och Turingen p.g.a. ökad 
avrinning av förorenat dagvatten från Stockholm Syd. 
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Tabell  4.  Konsekvenser för rekreation och friluftsliv 

 Översiktsplan Nollalternativ 

Vattenank. 
rekreation 

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser på värden för rörligt 
friluftsliv på grund av strandnära bebyggelseutveckling  +/0 Nollalternativet saknar strategiskt utveckling av 

strandnära bebyggelse och utpekande av nya 
badplatser +2, Märkbara positiva konsekvenser för rekreationsaktiviteter kopplade 

till vatten i och med utvecklingen av nya badplatser mm 

Tillgång 

-2, Märkbara negativa konsekvenser för tillgången till tätortsnära 
rekreationsskog p.g.a. exploatering av tätortens allmänna grönstruktur i 
Lillhaga och det sammanhållna rekreationsområdet i Oxvreten 

-1 Små negativa konsekvenser för tillgång till, samt 
skydd av, allmänna rekreationsområden +3 Stora positiva konsekvenser för tillgången till tätortsnära natur i och 

med utpekade naturvärden 

- 1 till -2, Risk för små till märkbara negativa konsekvenser då Stockholm 
syd –Mörby tar relativt obrutet landskap i anspråk. 

-1, små negativa konsekvenser på den regionala grönstrukturen  
+/- 0 Små eller obetydliga konsekvenser för den 
regionala grönstrukturen 

-2 Märkbara negativa konsekvenser av föreslagen ny väg vid Sandtorp +/-0, Ingen väg förslås i nollalternativet 

Tillgänglighet  
+2 Märkbara positiva konsekvenser för tillgängligheten i och med nya 
leder och gång- och cykelvägar 

+/- 0 Inga eller obetydliga konsekvenser för 
tillgänglighet till allmänna rekreationsområden 

Tabel l  5.  Konsekvenser för Fritid, kultur och turism 

 Översiktsplan Nollalternativ 

Kulturhistoria 

-4 Mycket stora negativa konsekvenser för kulturmiljövärden och 
områdets värde som besöksmål i Taxinge-Näsby-Finkarby -2, Märkbara negativa konsekvenser på kommunens 

värdefulla kulturmiljöer i och med sporadisk 
bebyggelseutveckling -2 Märkbara negativa konsekvenser i Turinge-Vidbynäs och Vänstra samt 

Sundsvik på grund av bebyggelseutveckling i värdefulla kulturmiljöer 

-2 till - 3, Märkbara till stora negativa konsekvenser på fornlämningar i 
Stockholm Syd-Mörby på grund av verksamhetsutveckling 

-2 Märkbara negativa konsekvenser på fornlämningar i 
Stockholm Syd-Mörby på grund av 
verksamhetsutveckling.  

Turism 

+1 till +2 Små till märkbara positiva konsekvenser för Taxinge som 
besöksmål p.g.a. förstärkning av de kulturhistorisk miljö anslutning till 
Taxinge slott 

+/- 0 Inga eller obetydliga konsekvenser for turism 

+3, Stora positiva konsekvenser för turism kopplat till utvecklingen av 
camping/stugby, ny turistväg och satsningar på kommunens besöksmål 

+2 till -3, Märkbara positiva eller stora negativa konsekvenser på grund 
av gästhamn- eller småbåtshamn vid Taxinge. 

+2 Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser för turism och 
besöksnäring, om utbyggnad av nya samhällen längs Mälaren skapar 
attraktivitet och underlag för service och kollektivtrafik 

Fritid 
+3, Stora positiva konsekvenser för fritid och aktivitetsutövning kopplat 
till utvecklingen av flera av kommunens idrotts- och aktivitetsplatser, 
mötesplatser och samlings- och föreningslokaler 

+/- 0 Dessa riktlinjer saknas i nollalternativet 
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Tabell  6.  Konsekvenser för hälsa och säkerhet 

 Översiktsplanen Nollalternativ 

Buller - 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser för ljudnivån p.g.a. närhet 
till järnväg och högtrafikerade vägar 

- 1, Risk för små negativa konsekvenser för ljudnivå i 
bostäder då strategisk bostadsutveckling i närhet av 
kollektivtrafik saknas 

+ 1, Små stora positiva konsekvenser för ljudnivån i tätorten om 
skjutbanan flyttas 

Mark-
föroreningar 

- 2, Liten risk för märkbara negativa konsekvenser om markarbeten 
medför att föroreningar kring Turingeån frisätts 

- 2, Liten risk för märkbara negativa konsekvenser om 
föroreningar kring Turingeån frisätts 

Strålning - 3, Risk för stora negativa konsekvenser p.g.a. närhet till kraftledning 
sträckan Vidbynäs- Berga Ö samt bebyggelse nära järnvägen 

- 1, Risk för små negativa konsekvenser om 
bebyggelse placeras i anslutning till kraftledningar 

Trafiksäkerhet + 3, Stora positiva konsekvenser tack vare stärkt trafiksäkerhet + 2, Märkbara positiva konsekvenser då cykelplan tas 
fram och regionalt stråk skapas 

Dricksvatten + 3, Stora positiva konsekvenser då en plan för reservvattentäckt tas 
fram 

- 4, Fortsatt risk för stora negativa konsekvenser då 
reservvattentäckt saknas 

Tabel l  7.  Konsekvenser för övriga hållbarhetsfaktorer 

 Översiktsplan Nollalternativ 

Möten och 
lokalt 
engagemang 

+2, Märkbara positiva konsekvenser p.g.a. väsentligt utvecklade 
möjligheter till mötesplatser, rörelser och möten 

+1, Möjligheter till utveckling av kvaliteter i tätorten. 
Samordning av åtgärder som finns i ÖP saknas, liksom 
möjligheterna att utveckla landsbygdens orter. 

Kretslopp 
och 
miljöteknik 

+2, Märkbara positiva konsekvenser p.g.a. utveckling av kommunalt 
VA-nät och bebyggelse-strukturer som lämpar sig väl för 
kretsloppslösningar och miljöteknik. 

-3, Fortsatt splittring av bebyggelsestruktur med små 
möjligheter till utveckling av lösningar för kretslopp och 
miljöteknik.  

Transport-
energi 

+4, Möjlighet till mycket stora positiva konsekvenser p.g.a. strategisk 
utveckling i bebyggelsestråk, ökad tillgänglighet till stationen i 
tätorten, stärkta förutsättningarna för cykling och lokal service. -2, Fortsatt splittring av bebyggelseutvecklingen med 

svårigheter för effektiv kollektivtrafik och lokala aktiviteter.  

-3, Risk för stora negativa konsekvenser om utvecklingen sker spritt 
inom de olika utvecklingsområdena på landsbygden. 

Lokala 
verksamheter 
och lokal 
ekonomi 

+2, Möjlighet till märkbara positiva konsekvenser p.g.a. riktlinjer som 
gynnar etablering av verksamheter. Bristen på prioritering av 
landbygdens orter medför risk för att kritiska nivåer för service inte 
uppnås.  

+2, Nollalternativet ger genom förtätningar av tätorten 
vissa möjligheter till utveckling av lokala verksamheter. 
Utvecklingen av Stockholms syd riskerar här att bli 
ensidigt storskalig. 

Samhälls-
ekonomi 

+3, Stora positiva konsekvenser p.g.a. strukturer som är ekonomiskt 
långsiktigt hållbara vad gäller bl.a. VA-struktur, trafik och kommunal 
service. En utveckling av det sociala kapitalet med något större social 
mångfald, variation av kompetenser och bättre möjligheter för möten 
och utbyte av idéer. 

+2, Möjligheter till fortsatt befolkningsutveckling i 
nuvarande takt och en viss förstärkning av VA- och 
trafikstrukturerna. Samtidigt finns risk för att VA-struktur 
och vägnät splittras upp och blir mindre kostnadseffektiva. 
Möjligheterna till effektiv kommunal service kan inte 
utvecklas lika effektivt som i förslaget. 
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Inledning 
Denna rapport har utarbetats av Ekologigruppen AB på uppdrag av Nykvarns kommun. 
Den utgör en MKB enligt PBL av utställningsversion till översiktsplan för Nykvarns 
kommun 2014. 

Miljöbedömningsprocessen 
Miljöbedömningsprocessen ska vara en integrerad process där plan och 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram parallellt så att konsekvensbedömningen ska kunna 
påverka planinnehållet i en mer hållbar riktning. Nedan följer en redogörelse för hur 
miljöbedömningsprocessen för Nykvarns översiktsplan har sett ut. 

 

Programsamråd 
2011 beslutade kommunstyrelsen att påbörja arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 
för kommunen. I samband med uppstarten av arbetet hölls tidiga samråd med 
intresseorganisationer och föreningar. Ett förslag till ny översiktsplan var på 
programsamråd under 20 juni till 30 september 2012. Syftet med samrådet var att samla 
in kunskap, ge en inblick och möjlighet för medborgarna att påverka tidigt i processen. 
Myndigheter, organisationer m.fl. gavs möjlighet att yttra sig. Yttranden sammanställdes 
till ett samrådsyttrande.  

Fem öppna möten anordnades för med Nykvarnsborna om olika geografiska områden 
hösten 2012. Mötena var välbesökta med 50-100 besökare på vardera av de fem möten. 
En mätning av hur Nykvarnsborna upplever sin miljö har genomförts vintern 2013 och 
har delvis legat till grund för kommunens förslag till riktlinjer 

 

Samrådsversion 
Arbetet med samrådsversionen av översiktsplanen pågick parallellt med att resultaten 
från enkäten togs fram samt illustrationer över ny bebyggelse och 
miljökonsekvensbeskrivningen togs fram. Efter detta startade arbetet med 
samrådsversionen av översiktsplanen. Inledningsvis hölls tre workshops med politiker, 
tjänstemän och en del större markägare angående utveckling av bebyggelseområden 
inom kommunen. Resultatet av dessa workshops inarbetades i samrådsversionen av 
översiktsplanen. 

Arbetet med MKB pågick parallellt med utarbetandet av samrådsversionen 
översiktsplanen. Förslag som förkastades under arbetets gång: 

! Bebyggelseutvecklingen i och i anslutning till riksintresse för kulturmiljö begränsades. 
! Bebyggelse vid Almsjön ströks då detta medför ytterligare uppsplittring av 

kommunens bebyggelse och kräver följdinvesteringar (vägar, osv) 
! Bebyggelse vid Sätra och Stångarö ströks p.g.a. att dessa områden riskerar att 

fragmentera oexploaterade områden. 
! Väg mellan Hökmossen och Ladvreta ströks p.g.a. påverkan på sumpskog, 

fragmentering av naturområden och barriäreffekter. 
! Nytt verksamhetsområde i Nygård ströks på grund av att jordbruksmark inte får 

ianspråktas för verksamheter och bebyggelse samt på grund av dåliga förutsättningar 
för transporter innan ny avfart från E20 finns. 

! Viss bebyggelse söder om Rimsjön ströks  
! Det parallella arbetet har förutom ändringar i markanvändningskartan även inneburit 

förtydliganden av riktlinjer som kan begränsa negativa konsekvenser bl.a.: 
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! Riktlinjer kring hantering av dagvatten på grundvattenförekomster 
! Riktlinjer kring hantering av riksintressen 
! Riktlinjer kring hantering av den regionala grönkilen  
! Riktlinjer kring hantering av naturvärden på land.  
! Riktlinjer kring hälsa och säkerhet 
! Riktlinjer kring hantering av naturvärden i strandzon och strandskydd  

! Särskild tyngd vid att kommunal infrastruktur ska finnas innan exploateringar kan bli 
aktuella. Riktlinjer har tydliggjort detta. 

! Strategier kring arbete med kollektivtrafik och annan offentlig service. 
! Riktlinjer för gång- och cykelstråk.  
ÖP-förslaget var på samråd under november 2013 till januari 2014. 

 

Granskningsversion 
Efter samrådet har ÖP-förslaget reviderats ytterliga efter de synpunkter som inkommit 
under samrådstiden. Ekologigruppen har också haft möjlighet att inkomma med förslag 
på revidering av ÖP baserat på inkomna samrådsyttranden samt de tidigare 
konsekvenser som pekats på i MKB under samrådsskedet. Följande revideringar av ÖP-
förslaget har gjorts i detta skede: 

! Förtydligar i markanvändningskartan angående de områden som pekats ut som 
lämpliga för bostadsutveckling. Utvecklingsområden som förtydligats är Taxinge, 
Finkarby, Hökmossen, Ladvreta-Brokvarn. Förtydligarna innebär bl.a. att hänsyn till 
strandzonen blir tydligare samt att bebyggelsen hålls mer samlad. 

! Nya områden som pekas ut som lämpliga för bostadsutveckling har tillkommit strax 
öster om verksamhetsområdet Mörby-Syd, strax norr om trafikplats Nykvarn (i 
anslutning till Vänstra) samt norr om centrum i Nykvarn tätort (tidigare del av 
strategiskt område).  

! Farfars udde, som tidigare pekades ut som lämplig för bostadsutveckling, har strukits 
till fördel för den regionala grönkilen, strandskydd och riksintresse för Yngern. 

! Vad gäller utpekande av områden som är lämpliga för verksamheter har Stockholm 
syd-Mörby utökats till att även innefatta ett område norr om E20 samt utvidgats 
söder om järnvägen. 

! Området som tidigare var utpekat som ”strategiskt område” har strukits då det 
innebar oklarheter kring vad det innebär. Området har istället ersatts av förtydlingar 
vad gäller utveckling av bostäder/verksamheter enligt ovan. 

! Ett nytt kapitel om hantering av avfall har lagts till översiktsplanen. 
! Planens strategier har förtydligats vad gäller hantering av motstående intressen. 

Särskilt intentionen att bevara skälen för strandskydden har förtydligats, men även 
avvägningar mellan utveckling och ingrepp i den regionala grönstrukturen samt 
natur- och kulturvärden. Hantering av riksintressen har förtydligats, dessa frågor ska 
belysas i varje projekt som rör riksintressena. 

 

Antagande 
Efter granskning och inför antagande av översiktsplanen har ytterligare förändringar i 
genomförts med hänsyn till kommentarer som kommit in under granskningssamrådet. 
Följande revideringar har gjorts i översiktsplanens inför antagandet: 

! Förtydliganden om att nya detaljplaner utanför tätorten i stråken mot Mälaren måste 
föregås av fördjupade översiktsplaner eller motsvarande utredningar för att utreda 
hur riksintressen och strandskydd ska hanteras. 
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! Nya riktlinjer för placering av bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt i 
förhållande till översvämningsrisk. 

! Ny riktlinje om att vattenkvalitetsnormer som fastställs av Vattenmyndigheten 2015 
ska ligga till grund för efterföljande planering och prövning. 

! Ändringar i markanvändningskartan har gjorts så att flera utvecklingsområden för 
bostäder med inslag av service minskat i utbredning. Det gäller främst Berga Ö, 
Björnnässtrand, Finkarby och Rimsjön. Kartans förändringar innebär inga 
förändringar i sak eller innehåll.   
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Avgränsningar 
MKB:n fokuserar på de viktigaste miljöaspekterna och avgränsas enligt föreliggande 
Miljöbedömning av Översiktsplan för Nykvarns kommun 2013 - Avgränsning av MKB 
(Ekologigruppen AB 20130207). Bedömningarna utgår från den markanvändningskarta 
som presenterats i ÖP, med tillhörande strategier, åtgärdsförslag och riktlinjer.  

Alternativ 
För analys av olika möjliga scenario jämförs översiktsplanens utförande med ett 
nollalternativ. En jämförelse med ett nollalternativ är praxis i 
miljökonsekvensbeskrivningar för att utröna och jämföra vilka konsekvenser som kan 
väntas om översiktsplanen inte genomförs.  

I programskedet gick kommunen ut med ett min- och ett maxförslag för utvecklingen av 
bostäder och verksamheter för att testa olika förslag mot varandra. Efter programskedet 
valde kommunen att gå vidare med maxalternativet. Efter programsamrådet har även 
maxalternativet reviderats (se miljöbedömningsprocessen). Det finns i detta läge inga 
alternativa strukturer för markanvändningen eller andra alternativa utformningar att 
jämföra med huvudförslaget. 

Metodik 
Arbetet med denna MKB har utgått från befintliga underlag, främst tryckta rapporter 
som erhållits från Nykvarns kommun samt GIS-material som erhållits från kommunen 
och från länsstyrelsens GIS-tjänst (gis.lst.se). I inledningen av varje kapitel redovisas 
vilket underlag som används i konsekvensbedömningen. För bedömning av 
konsekvenser används nedanstående konsekvensskala.  För bedömning av planens 
hållbarhet används verktyget Värderosen, som beskrivs närmare i kapitlet 
Hållbarhetsbedömning. Metodik för bedömning av påtaglig skada för riksintressen 
återfinns under Bilaga 1. 

Konsekvensskala 
Konsekvenser har bedömts i en skala från noll till fyra med såväl positiva som negativa 
konsekvenser (tab. 7). Då MKBn gäller för en översiktsplan där utvecklingsplanerna är 
översiktliga och utformning ännu inte tagit detaljplanens fasta form, måste 
bedömningarna i flera fall göras som bedömning av risker för, eller möjligheter till, 
konsekvenser.  Skalan av konsekvenser relaterar till det värde som berörs, men också till 
miljöpåverkans relation till miljökvalitetsnormer, nationella riktvärden, gränsvärden och 
miljömål. 

Osäkerhet i bedömningarna 
Arbetet med bedömningarna vilar på ett stort antal underlag kring biologisk mångfald, 
rekreation, kulturmiljö, vattenmiljö, etcetera, vilket innebär att bedömningarna generellt 
kan anses vara välgrundade. I flera fall har underlagen dock begränsningar som innebär 
att miljöbedömningen måste tillämpa riskbedömningar istället för konkreta bedömningar 
av konsekvenser. En översiktsplan är alltid i översiktlig. Det är därför inte alltid möjligt 
att med stor tydlighet beskriva konsekvenserna, utan det blir fråga om att bedöma risker 
eller möjligheter. 

Bedömningarna grundas på markanvändningskartan i översiktsplanen samt de riktlinjer 
för utvecklingsområden och temakapitel som översiktsplanen föreskriver.  
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Tabel l  8.  Skala för positiva och negativa konsekvenser 

Konsekvenser Natur, kultur,  rekreation Mil jö (hälsa) Hål lbarhetsprestanda 

+ 4, Mycket stora  
Betydande förbättrande påverkan på 
riksobjekt eller regionalt värdefulla objekt. 

Bidrar till att tydligt förbättra 
nuvarande överskridna MKN, r ikt- 
och gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för regionen eller 
nationen i någon aspekt, eller för 
kommunen i flera betydande aspekter. 

+ 3, Stora  
Begränsad positiv påverkan på riksobjekt 
eller regionala värden, eller betydande 
positiv påverkan på kommunala värden. 

Bidrar till att förbättra nuvarande 
överskridna MKN, r ikt- och 
gränsvärden. 

Bidrar tydligt till att utveckla 
hållbarhetsprestanda för kommunen i 
någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller kommundelen i flera 
betydande aspekter. 

+ 2, Märkbara 

Liten positiv påverkan på riksobjekt eller 
regionala värden eller begränsad påverkan 
på kommunala värden eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 

Förbättrar delvis nationella MKN, 
r ikt- el ler gränsvärden. 

Bidrar tydligt till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för stadsdelen 
eller kommundelen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i mindre betydande 
aspekter. 

+ 1, Små 
Liten positiv påverkan på kommunala 
värden eller mindre konsekvenser för lokala 
värden. 

Uppfyller MKN och nationella r ikt- 
och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt förbättra 
aspekter av dessa. 

Bidrar i någon mån till utveckling av 
hållbarhetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt. 

+-0, Inga / 
obetydliga 

Inga påvisbara effekter eller konsekvenser 
som saknar betydelse för de kända 
värdena 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse 
för de kända värdena. 

Inga påvisbara effekter eller 
konsekvenser som saknar betydelse för 
hållbarhetsprestandan. 

- 1, Små 
Liten negativ påverkan på kommunala 
värden, eller mindre konsekvenser för lokala 
värden. 

Uppfyller MKN och nationella r ikt- 
och gränsvärden, men kan på ett 
icke betydelsefullt sätt motverka 
aspekter av dessa. 

Försämrar i någon mån 
hållbarhetsprestanda för stadsdelen, 
kommundelen eller helt lokalt. 

- 2, Märkbara 

Liten negativ påverkan på riksobjekt eller 
regionala värden eller begränsad påverkan 
på kommunala värden eller omfattande 
påverkan på större lokala värden. 

Uppfyller MKN, men inte i alla dess 
aspekter. Uppfyller huvudsakligen 
nationel la r ikt- el ler 
gränsvärden, men inte i alla dess 
delar eller avseenden. 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda 
för stadsdelen eller kommundelen i 
någon betydande aspekt, eller för 
stadsdelen eller kommundelen i mindre 
betydande aspekter. 

- 3, Stora  

Begränsad negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionala värden eller betydande 
påverkan på värden av kommunalt 
intresse. 

Riskerar att överskrida 
mil jökval i tetsnormer, nationel la 
r ikt- el ler gränsvärden för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda 
för kommunen i någon betydande 
aspekt, eller för stadsdelen eller 
kommundelen i flera betydande 
aspekter. 

- 4, Mycket stora Betydande negativ påverkan på riksobjekt 
eller regionalt värdefulla objekt. 

Överskrider tydligt 
mil jökval i tetsnormer eller 
nationella r ikt- el ler gränsvärden 
för miljö 

Försämrar tydligt hållbarhetsprestanda 
för regionen eller nationen i någon 
aspekt, eller för kommunen i flera 
betydande aspekter. 
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Föreslagen plan  

Översiktsplanens syfte 
Översiktsplanens syfte är att ge vägledning och stöd i beslut om användningen av mark- 
och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen ska bidra till hållbar utveckling av kommunen och styra utvecklingen så 
att kommunens vision kan uppnås. Visionen har fem fokusområden: boende, näringsliv, 
infrastruktur och pendling, centrum samt skolan. 

Planens innehåll 
Strategier 

Utveckling av tätorten 
Utvecklingen av Nykvarns tätort innebär en förtätning av centrum. I centrum ska det 
finnas en funktionsblandad bebyggelse - bebyggelsen ska vara av olika bostadstyper, 
storlekar och upplåtelseformer samt ha verksamhetslokaler i bottenvåningarna.  

Kollektivtrafik och cykeltrafik ska gynnas i tätorten genom att hållplatser, verksamheter, 
service och mötesplatser integreras, cykelbanor och cykelparkeringar anläggs. Barriärer 
ska överbryggas och stråk ska förstärkas i tätorten, särskilt fokus ligger på stråk från 
tätorten - Turingeån - Berga Ö - Sundsvik – Stensättra som förses med gång- och 
cykelväg samt förbättrad kollektivtrafik. 

Utveckling av landsbygden och dess orter 

Ny bebyggelse på landsbygden ska utvecklas i anslutning till befintlig samlad bebyggelse 
inom de planerade bebyggelsestråken som föreslås i planen. Utöver detta ska bygglov 
endast beviljas undantagsvis. 

Utvecklingen ska möjliggöra bevarande av skyddsvärda miljöer, samtidigt ska den nya 
bebyggelsen utgöra en grund för bättre service som gång och cykelvägar, kollektiva 
kommunikationer, skola, vård och dagligvaruhandel. Utvecklingen av landsbygden ska 
ske i strukturer som möjliggör kollektivtrafik och anslutning till kommunalt VA. 

En prioritering av utvecklingen inom de utpekade stråken kan komma att ske för att ny 
bebyggelse ska kunna bidra till att viktiga tröskelvärden för kollektivtrafik och service 
uppnås i de första etapperna, innan följande etapper inleds.  

Verksamhetsutveckling 
Området har strategiskt läge i regionen för logistik med omlastning mellan väg och 
järnväg med mycket stora markområden för verksamhetsutveckling som kan kopplas till 
Södertälje hamn och Skavsta. De viktiga trafikklösningarna på E20 och E4 utvecklas 
med nya avfarter och en koppling söderut från Almnäs till E4 via den planerade 
Tvetaleden. För att kunna locka innovativa företag med högteknologisk inriktning 
skapas ett miljömotorcenter med en struktur baserat på ett trippelhelixperspektiv. 
Trippelhelix innebär ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentliga myndigheter, 
trippelhelix-spiralen symboliserar rörelse, dynamik, förändring och förnyelse. 

Markanvändning 
Bostadsutveckling 

Hur mycket kommunen kommer att växa är oklart. I budgetsammanhang räknar 
kommunen på en årlig tillväxt på 1,8 % årligen. Detta motsvarar en befolkningsökning 
från ca 9 500 år 2013 till ca 12 000 år 2025. För att klara en sådan ökning, kan det 
behövas ca 1 100 nya bostäder. 
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Den planerade bostadutvecklingen i kommunen grundas på ambitionen att ansluta 
bebyggelseområdena till kommunalt VA samt att få till en hållbar ortstruktur för 
kollektivtrafik och viss service inom bebyggelseområdena. Inom samtliga 
bebyggelseområden planeras en blandning av bostäder och icke-störande service och 
verksamheter. 

Bostäder på landsbygden  
Översiktsplanen anger utveckling på landsbygden. Landsbygdens utveckling är förlagd i 
stråk; stråket Nykvarns Centrum-Turinge-Berga Ö-Stensättra-Björnnässtrand samt 
stråket Svartbro-Nygård-Finkarby-Taxinge-Näsby. Ytterligare ett område för utveckling 
av bostäder föreslås öst om Stockholm syd-Mörby. 

Bostäder i tätorten 
Översiktsplanen anger utveckling av tätorten och särskilt tätortens utkanter; Betongen, 
Sandtorp, Hökmossen, Brokvarn, Rimsjön, Rudkälla - norr om Tvetavägen, Skogslund-
Lövhagen och Plafondpenseln. 

Verksamhetsutveckling 
Näringsverksamheten i Stockholm Syd/ Mörby och Almnäs kommer att växa kraftigt 
med huvudsaklig betoning på logistik i enlighet med utvecklingsplanen för Stockholms 
län (RUFS). 

Utveckling av vägar 
Översiktsplanen anger att nya vägar med cykelvägar ska anläggas dels inom 
bebyggelseområdena Sandtorp, Hökmossen, Lövhagen samt inom verksamhetsområdet 
Stockholm syd - Mörby.  

Planen anger även att ny cykelväg ska anläggas längs Södertäljevägen vidare söderut på 
väg 509 fram till bebyggelseområdena vid Lövhagen samt hela sträckan genom 
bebyggelseområdena Vidbynäs-Turinge-Berga Ö- Stensättra. 

Utveckling av grönstruktur och skydd 

Ett nytt naturreservat är beslutat vid Vidbynäs och visas i översiktsplanen. Vid 
Sandtorpsskogen, Polisviken, Båglanberget samt Taxingeån förslås skyddsåtgärder för 
naturen. 

Översiktsplanen pekar ut en lokal grönkil. Den lokala grönkilen innebär att kommunen 
kommer att ha en restriktiv hållning till att nya bebyggelseområden utvecklas i sydväst-
nördöstlig riktning. Planen pekar även ut områden med tätortsnära skog med höga 
rekreationsvärden som kommunen har ambitionen att bevara. Dessa överlappar till 
större delen med förslag på olika typer av skydd för naturen. 

Planens påverkan och effekter 
Nedan presenteras en översikt över den påverkan som projektet bedöms föra med sig. 
En sådan översikt görs i enlighet med internationell MKB-praxis. Syftet är att lyfta fram 
de delar av projektet som kan påverka miljön. Här tas ingen hänsyn till om påverkan är 
positiv eller negativ, stor eller liten. MKB kommer sedan att beskriva konsekvenserna 
för denna påverkan och då bedöma ifall konsekvenserna är stora eller små, positiva eller 
negativa. 

Påverkan av ianspråktagande av naturmark för ny bebyggelse 
och vägar 

Naturmiljö 
! Effekter på värdefulla naturområden. Indirekt påverkan genom barriäreffekter som 

påverkar spridning av växt och djurarter. 
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Areella näringar, ekosystemtjänster 
! Effekter på areella näringar (skogsbruk och jordbruk), ekosystemtjänster och 

ekosystemens robusthet. Effekter på möjligheterna att bedriva ett effektivt jordbruk 
eller skogsbruk. 

Vattenmiljö 
! Effekter på vattendrag/sjöar genom ändrad markanvändning i avrinningsområdet, 

t.ex. påverkan i strandzon och ökad dagvattenavrinning. 
! Effekter på grundvattennivåer och grundvattenkvalitet genom t.ex. dränering, utsläpp 

eller olyckor. 

Friluftsliv 
! Effekter på friluftsvärden. Barriäreffekter som påverkar rekreationsstråk. Effekter på 

människors tillgång till strandskyddade områden. 

Kulturmiljö 
! Effekter på kulturmiljövärden. Effekter på möjligheter att tolka, uppleva och bruka 

det historiska landskapet och kulturhistoriska strukturer, t.ex. genom fragmentering. 

Påverkan av tekniska försörjningssystem för VA, ledningar, 
etcetera 
! Effekter på vattendrag genom antingen ett förbättrat VA-nät eller utbyggnad av 

bostäder med enskilda avlopp 
! Effekter på boendemiljö av elektromagnetiska fält 

Indirekt påverkan av transportsystemet 
! Effekter på ljudmiljön i bostäder, vid uteplatser och i rekreationsområden.  
! Effekter för trafiksäkerheten och säkerhet kring farligt gods. 
! Effekter på invånarnas nyttjande av personbil respektive kollektivtrafik och cykel. 
! Barriäreffekter, effekter som orsakas av fragmentering. 

Påverkan av verksamhetsutövares verksamheter 
! Effekter på hälsa och säkerhet genom olika riskfaktorer och ökning av transporter. 

! Effekter på ljudmiljö. 

Påverkan av förändringar i bebyggelsestrukturen och 
transportstrukturen 
! Effekter på möjligheter till möten mellan människor. 
! Effekter på möjligheter till trygghet i offentlig och privat miljö. 
! Effekter på möjligheter till bostäder för olika grupper och olika skeden av livet. 
! Effekter på kommunens attraktivitet och identitet. 
! Effekter på möjligheter att etablera näringsverksamheter. 
! Effekter på människors transportbeteende. 
! Effekter på möjligheter till samhällsekonomiskt långsiktiga lösningar. 
! Effekter på tillgången till bostadsnära natur av bra kvalitet. 
! Effekter på riskförhållanden förknippade med skred och översvämningar, även i 

samband med väntade klimatförändringar. 
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Nollalternativet 
Nollaternativet utgörs i detta fall av en situation där kommunen utvecklas utifrån hittills 
antagna planer och med den tillämpning av nuvarande översiktsplan som råder nu. 
Beskrivningen av nollalternativet är översiktlig eftersom det saknas detaljerad statistik 
över alla delar av kommunens utveckling. Som jämförelse med förslaget, kan dock 
detaljeringen vara tillräckligt. 

Antagna planer 

Redan idag finns ett stort antal utvecklingsprojekt påbörjade. Till nollalternativet räknas 
här endast de som omfattas av antagna planer. Till dessa hör bl.a. planerna i Nykvarns 
centrala delar, bostäder på Strängbetongs område och i Sundsvik. Sammantaget rymmer 
dessa planer möjligheter till ca 750 bostäder och ca 400 000 kvadratmeter 
verksamhetsytor. 

Strategier 
Centrum 
Om centrumplanen vinner laga kraft under 2013 kan en möjlig inflyttning ske 2014/15. 
Då kommer handel, kontor, service och skolor kunna etableras de närmsta åren. 

Skolan 
Inom nollalternativet sker en försiktig nyetablering av förskolor och skolor i tätorten 
som beror på befolkningstillväxten. Närhetsprincipen till skolan på landsbygden kan inte 
uppfyllas med nollalternativet. 

Kultur 
Det finns riktlinjer för gestaltning av ny bebyggelse på landet (broschyren ”Bygga på 
landet”), vilket medger en viss anpassning till lokala kulturmiljövärden. Bindande 
bestämmelser, som bestämmelser inom detaljplan eller områdesbestämmelser, saknas 
dock. Det finns heller inga riktlinjer för gestaltning av ny bebyggelse i tätorterna. Många 
kulturmiljöer förfaller pga. dåligt underhåll och för lite kunskap om värdet och 
utförande. Kulturbyggnader försvinner och förvanskas i längden både av nya 
bostadsetableringar och kunskapsbrist och utförande. 

Bostadsutveckling 
Inom nollalternativet saknas tillräckliga styrmedel för att bromsa omvandlingen av 
fritidshus till permanentbostäder. De bedöms därför fortsatt permanentas i hög takt, 
vilket medför ett allt större antal permanent boende lever med enskilda avlopp. 

Den gamla ÖP ger inte tillräckligt styrande riktlinjer för en strategisk utveckling av ny 
bebyggelse, som istället etableras inom många små planer utspritt i kommunen. Det 
saknas en strategi som gör det möjligt att samplanera en utveckling av bostäder med 
infrastruktur som t.ex. VA-system och med kollektivtrafik. En strategiskt viktig 
förtätning av centrum och tätorten fortsätter dock, med en ny centrumplan som 
omvandlingsmotor. 

Villor och små fritidshus är den dominerande bostadsformen för nya bostäder inom 
nollalternativet. Det innebär att en relativt homogen grupp människor flyttar in. 
Ungdomar och äldre som efterfrågar andra bostadstyper som till exempel radhus och 
lägenheter fortsätter att flytta ut från kommunen. 

VA-nät 
Nya VA-dragningar är tänkt att förbättra situationen i flera fritidshusområden. Ny 
bebyggelse krävs för att få ekonomisk bärighet i ett kommunalt VA-nät och i 
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nollalternativet saknas starkt stöd för detta. Utbyggnad av VA nät mellan Turinge och 
Stensättra har diskuterats och anses inom nollalternativet vara möjlig om flertalet 
fastigheter i området ansluter sig. Kompletterande bebyggelse underlättar dock 
genomförandet av kommunalt VA.  

Verksamhetsutveckling 
Inom nollalternativet sker en tydlig utveckling av näringslivet. Antalet företag ökar 
stadigt i närheten av E20. Inom ramen för gamla ÖP kan nya planer för 
verksamhetsområden tas fram i Stockholm Syd/Mörby. Den antagna planen för 
Nykvarns centrum medger verksamhet. 

Nollalternativet ger inte något tydligt stöd till utveckling av verksamheter på 
landsbygden eftersom detta inte styr tillräckligt tydligt mot en samordnad utveckling av 
bostäder, kollektivtrafik och verksamhetsområden. Nollalternativet ger inte heller stöd 
med riktlinjer för placering och utformning av verksamhetslokaler inom icke planlagd 
mark i Stockholm Syd/Mörby och på landsbygden. 

Utveckling av vägar 
Infrastruktur 
Förbättrat vägnät och säkerhet utvecklas kontinuerligt men inte i samband med 
nyetableringar av bostäder. Ny förbättrad tillgänglighet till tågstationen byggs 2013, med 
ny tunnel för GC-trafikanter. Nya pendlingsparkeringar inrättas också. Stora ytor med 
pendlarparkeringar kan riskera att hindra utvecklingen av levande stadsliv i centrum. 

Gång- och cykeltrafik 
Viss utbyggande av GC-vägar sker. En ny cykelplan ska tas fram. Ett regionalt cykelstråk 
är planerat via Almnäs till Södertälje. Mot Järna, Gnesta och Mariefred/Läggesta finns 
inget GC-stråk planerat. 

Nollalternativet innebär ett otydligare mellankommunalt samarbete kring viktig 
gemensamma infrastrukturintressen som tillgänglighet för gång- och cykeltrafik längs 
Mälarens stränder och en ny avfart vid från E20 vid Taxinge. 

Kollektivtrafik 
I dagsläget är inte fritidshusområdena matade med kollektivtrafiknät. Bussförbindelserna 
till Nygård, Finkarby och Taxinge är begränsad, liksom till tätortens yttersta kanter. 

Tåg  
Det tar ca 30 min till Stockholm respektive Eskilstuna vilket i framtiden kommer vara 
bra. Nykvarn har ett bra utgångsläge som stark pendlingsort. Nu är det 1 timmestrafik 
för tågen förutom mitt på dagen. 

Buss 

Busstrafiken fortsätter med halvtimmesintervall till och från Södertälje. Till Järna, 
Gnesta, Läggesta/Mariefred och Enhörna går det inga bussar. Inom kommunen finns 
flera lokala busslinjer. Med nollalternativet framkommer inte nya frågor kring 
kollektivtrafik som till exempel en direktbuss från Stockholm C till Nykvarn. 

Grönstruktur och skydd 
Inga nya naturstigar, naturområden eller naturreservat är planerade inom nollalternativet. 
Befintliga naturreservat är kvar som idag och underhålls efter behov. Gröna områden 
riskerar att fragmenteras och privatiseras, med följd att rekreation och tillgänglighet till 
”det gröna” förhindras, försvåras och osäkerheten var man får gå ökar. 

Grönstrukturer och strandskydd av, regionalt riskerar i nollalternativet att behandlas som 
mindre viktigt. 
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Lagskydd och plansituation 

Plansituation 
Gällande kommunala planer 
Gällande översiktsplan finns. Det finns även en rad gällande detaljplaner inom 
kommunen, dessa berörs inte ytterligare på denna översiktliga nivå som denna MKB 
berör. 

Regional planering, RUFS 
Regional stadsbygd med utvecklingspotential 

De centrala delarna av Nykvarns tätort är utpekad som en ”Regional stadsbygd” med 
utvecklingspotential. RUFS föreskriver att huvuddelen av regionens nya bostäder och 
lokaler bör tillkomma i dessa områden. Utkanten av Nykvarns tätort är även utpekad 
som ”Övrig regional stadsbyggd” där en mindre del av regionens samlade 
bebyggelsetillskott bör tillkomma. Behovet av utrymmeskrävande mark bör särskilt 
uppmärksammas. RUFS pekar även på utveckling av kollektivtrafiksystemet 
(Svealandsbanan) före 2030. 

Bostäder och befolkning 
År 2010, då RUFS antogs, hade Nykvarns kommun 9000 invånare i 3500 bostäder. Den 
regionala planen har bedömt befolkningsökningen i kommunen till ytterligare 1000-3000 
invånare till 2030 samt en bostadsökning mellan 50-100 nya bostäder varje år till 2030. 

Grön kil och värdekärna - Bornsjökilen 
En av Stockholms 10 gröna kilar, Bornsjökilen, löper genom södra samt nordöstra delen 
kommunen. Kring Yngernområdet har kilen dessutom en av sina värdekärnor. RUFS 
föreskriver förhållningssätt till de gröna kilarna. Varje grön kil bör hållas samman, 
lokalisering av bebyggelse, anläggningar och verksamheter bör undvikas i kilen och 
tillgängligheten till kilen stärkas. Yngern pekas ut i RUFS som Särskilt skyddsvärd större 
sjö med höga naturvärden och anges vara prioriterad för vattenskydd. 

Lagskydd 
Riksintressen 

Jordbruksmark av nationellt intresse enligt miljöbalken 
Enligt MB 3 kap, 4 §, är jord- och skogsbruk av nationell betydelse och brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk. 

Konsekvenser för jord- och skogsbruk analyseras under Areella näringar och 
ekosystemtjänster. 

Riksintresse för naturvården enligt MB kap 3 
Yngernområdet med sprickdalslandskap och sjöar utgör riksintresse för naturvården. 
Yngern, Stora Envättern och Hundsjön är av högsta värde från limnologisk synpunkt. 
Turingeåsen mellan Yngern och Vällingen är av mycket högt geovetenskapligt värde som 
orört grusområde med åsnät, kullar och dödisgropar. Riksintresset ska så långt som 
möjligt skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada naturmiljön 

Förutsättningar för bevarande: Områdets karaktär av varierande natur bevaras. Skogsbruk på 
de små öarna i sjön Yngern samt i områden med särskilt värdefull lundflora bör 
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begränsas och i vissa fall helt undvikas. Värdet kan påverkas negativt av omfattande 
skogsavverkningar, bebyggelseexploatering, grustäkt, muddringar, förorenande utsläpp i 
sjöarna, störningar på sjöfågellivet. 

Konsekvenser i relation till riksintresset Yngern analyseras under Vattenmiljö. 

Riksintresse kulturmiljö enligt MB kap 3 
Herrgårdsmiljön kring Taxinge Näsby är av riksintresse för kulturmiljövården. Uttryck 
för riksintresset består av slottet från 1803, den engelska parken med barockanläggningar 
och lusthus, allén, kyrkan, järnvägsstationen och handelsbod samt odlingslandskapet. 
Riksintresset ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder som kan påtagligt skada 
naturmiljön 

Konsekvenser i relation till riksintresse för kulturmiljö analyseras under Fritid, kultur och 
turism. 

Riksintresse yrkesfiske enligt MB kap 3 
Hela Mälaren har pekats ut som riksintresse för yrkesfisket av fiskeriverket p.g.a. 
områdets betydelse som fångsområde. För yrkesfisket är det mycket viktigt att Mälarens 
vattenkvalitet inte försämras. Riksintresset ska så långt som möjligt skyddas från åtgärder 
som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.  

Konsekvenser i relation till riksintresse för yrkesfisket analyseras under Areella näringar 
och ekosystemtjänster. 

Riksintresse kommunikationsanläggningar enligt MB kap 3 
Nationellt viktiga kommunikationsanläggningar har med stöd av miljöbalkens tredje 
kapitel pekats ut som riksintressen. Riksintressena ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Konsekvenser i relation till riksintresse för kommunikationsanläggningar analyseras 
under Hälsa och säkerhet. 

Väg 
E20, som löper genom kommunen, är av riksintresse. 

Järnväg och järnvägsstation 
Järnvägen, sträckan Södertälje-Eskilstuna, som löper genom kommunen, samt Nykvarns 
järnvägsstation är av riksintresse.  

Figur 1.  Karta över 
riksintresse för Mälaren med 
öar och stränder (rörligt 
friluftsliv), naturvård, natura 
2000, kulturmiljö och 
yrkesfiske.  
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Riksintressen enligt särskilda bestämmelser om hushållning  
med mark och vatten enligt MB kap 4 
Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse på grund av de natur- 
och kulturvärden som finns enligt 4 kap. 2 § MB. Turismens och friluftslivets, särskilt 
det rörliga friluftslivets, intressen skall särskilt tas hänsyn till. Exploateringsföretag och 
andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det kan ske på ett sätt som inte 
påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Konsekvenser i relation till riksintresset Mälaren analyseras under Rekreation och friluftsliv. 

Natura 2000-områden 
De Natura 2000-områden som beslutats av regeringen utgör skydd enligt EU:s fågel- 
och habitatdirektiv (79/409/EEG bevarande av vilda fåglar och 92/43/EEG bevarande 
av livsmiljöer). Dessa områden behandlas som särskilda bevarandeområden enligt 
miljöbalken kap. 7, § 27-29. Alla av regeringen beslutade Natura 2000 områden har från 
och med 1 juli 2001 status av riksintresse. 

Natura 2000-områden: habitatdirektivet 
Det finns två Natura 2000 områden inom kommunen, Bårsjön och Björkviksmossen. 
Dessa skyddas även som naturreservat. Bårsjön, som delas med Södertälje kommun, 
rymmer naturtyperna Dystrofa sjöar och småvatten, Öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kärr och gungfly samt skogsbevuxen myr samt arten platt spretmossa. 
Björkviksmossen rymmer naturtyperna Västlig taiga samt Skogsbevuxen myr. 

Det övergripande syftet med Natura 2000-områdena är att upprätthålla en gynnsam 
bevarandestatus nämnda naturtyper och arter. Översiktsplanen kommer inte att påverka 
Natura 2000-områden. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer för luft 
Kraven på luftkvalitet i utomhusluft bestäms i Luftkvalitetsförordningen, SFS 2010:477. 
I förordningen finns miljökvalitetsnormer (MKN) för kvävedioxid och kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), bens(a)pyren, 
arsenik, kadmium, nickel och bly. Vid planering, planläggning och tillståndsprövning ska 
kommuner och myndigheter iaktta gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. 3 § 
miljöbalken. 

Konsekvenser i relation till MKN för luftkvalitet analyseras under Hälsa och säkerhet. 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
Vattenmyndigheten har ställt upp miljökvalitetsnormer, MKN, för yt- och grundvatten 
för landets s.k. vattenförekomster, enligt 5 kapitlet, miljöbalken och 4 kapitlet, 
förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. Normerna är 
juridiskt bindande och innebär normalt att ytvattenförekomster ska ha God ekologisk 
och kemisk status 2015 samt att grundvatten ska ha God kemisk och kvantitativ status 
2015. 

Konsekvenser i relation till MKN för yt- och grundvatten analyseras under Vattenmiljö. 

Områdesskydd, MB kap 7 

Naturreservat 
Nykvarns kommun har idag 4 naturreservat- Björkviksskogens naturreservat (även 
natura 2000-område), Jägarskogens naturreservat samt Bårsjöns naturreservat (även 
natura 2000-område) och Vackstaskogen som delas med Södertälje kommun. 

Planen kommer inte att påverka befintliga naturreservat. 
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Biotopskydd, MB kap 7  
Det finns två typer av biotopskyddsområden. Generellt biotopskydd och utpekat 
biotopskydd. Sådana mark- eller vattenområden som anges i bilaga 1 i Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. omfattas av generellt biotopskydd 
enligt Miljöbalken 7 kap. 11 § första stycket. Det gäller bl.a. åkerholmar, vattensamlingar 
i jordbruksmark, alléer, m.m.  

I kommunen finns även utpekade gränsbestämda biotopskyddsområden. Dessa består 
även av nyckelbiotoper och har pekats ut av Skogsstyrelsen. Inom ett 
biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 
skada naturmiljön.  

Naturminne 
Flera naturminnen finns inom kommunen. Dessa består främst av solitära ekar, i 
anslutning till Ströpsta finns en solitär gammal tall.  

Strandskydd 
Vid sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. I stora delar av kommunen är 
strandskyddet utvidgat till 300 meter. För dessa områden gäller 
strandskyddsbestämmelser enligt miljöbalken. Kommunens stränder omfattas inte av 
möjligheterna att peka ut områden för LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 

Konsekvenser i relation till strandskydd analyseras under Rekreation och friluftsliv samt 
Vattenmiljö. 

Vattenskyddsområde 

Det finns 3 vattenskyddsområden inom kommunen – Bommersvik, Källtorp-Djupdal 
samt Vällingen-Kallforsån. Vattenskyddsområden skyddas enligt miljöbalkens sjunde 
kapitel, § 21. Vattenskyddsområdena har som syfte att skydda eventuella 
dricksvattentäkter mot påverkan från olika verksamheter. Planen kommer inte att 
påverka vattenskyddsområden. 

Vattenverksamhet, Markavvattningsförbud 
I större delen av södra och mellersta Sverige råder förbud mot markavvattning och 
dispens krävs från Länsstyrelsen. Markavvattning är en vattenverksamhet och regleras i 
miljöbalkens 11 kapitel. 

Skydd enligt Kulturmiljölagen, KML 

Fornlämningar och fornlämningsområden 
I kommunen finns ca 400 kända fasta fornlämningar och kring 120 gränsbestämda 
fornlämningsområden från varierande tidsålder. Fornminnen skyddas i enlighet med 2 
kap. Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML). Ingrepp eller annan förändring 
kräver Länsstyrelsens tillstånd. Ingrepp i närheten kräver troligen arkeologisk 
förundersökning. 

Konsekvenser i relation till fornlämningar analyseras under Fritid, kultur och turism. 

Byggnadminnen 

Stationshuset vid Taxinge-Näsby skyddas som byggnadsminne.  

Skydd inom PBL 
Inom flera detaljplaner förekommer skydd av byggnader genom q- ,Q- eller k-
bestämmelser, vilket innebär en reglering av olika typer av ändringar av byggnaderna, 
skydd mot rivning eller som reglerar utformningen av ny bebyggelse av hänsyn till 
kulturmiljövärden. 
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Strategier 

 

Översiktsplanen innehåller tydligt formulerade strategier som är kopplade till den Vision 
2025 som tidigare tagits fram med hjälp av en medborgardialog. Dessa strategier pekar 
på en tydlig väg för kommunens hållbara utveckling.  

 

Övergripande strategier 
! Utbyggnad av bebyggelse i Nykvarns kommun ska samlas i stråk som ska 

försörjas med infrastruktur. 

! Ny bebyggelse ska vara attraktivt placerad och estetiskt tilltalande 

! Nykvarns Centrum ska utvecklas med bättre upplevelsevärden intill tåg- och 
busstationen 

! Samverkan med näringslivet om hållbart byggande ska öka i hela kommunen 

! Nykvarns kommun ska arbeta med strategiska markinköp för att bättre kunna 
styra mot en hög kvalitet på arkitektonisk gestaltning, målinriktad samverkan 

! Nykvarns belägenhet vid Mälarkusten ska bättre utnyttjas för att utveckla 
Nykvarns identitet  

Strategi för 
markanvändning 
! Utveckling av tätorten 

! Landsbygdsutveckling 

! Verksamhetsområden 

 

 

Bedömning av översiktsplanens strategier 
Strategierna kopplar mycket konsekvent till förslagen till markanvändning och till de 
riktlinjer som beskrivs. Dokumentet ger en bild av ett klart ställningstagande för hur 
markanvändningsfrågor ska prioriteras. Sammantaget ger detta översiktsplanen en 
möjlighet att på ett konkret sätt styra kommunens utveckling i hållbar riktning. 

Sammantaget innebär strategierna att ny bebyggelse i huvudsak fokuseras till strukturer 
som på sikt kan utveckla hållbara system för bl.a. kollektivtrafik, VA, IT, service och 

 
Figur 2.    Bebyggelsestråk 
och lokal grönkil 
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mötesplatser. Strategierna lägger därmed grunden för planförslagets största positiva 
konsekvenser: en hållbar utveckling av tätorten och landsbygden. Förslaget ger också 
stort utrymme för en kompletterande grön struktur, som dock inte alltid följer den 
urbana strukturen. 

De största svårigheterna med att genomföra planen i enlighet med strategierna bedöms 
vara följande: 

! Planförslaget innebär en strategisk fokusering på områden och stråk för ny 
bebyggelse. Landsbygdens utveckling saknar dock prioritering. Utan prioritering av 
de utpekade stråken (och inom stråken), finns risk att stråket mellan tätorten och 
Stensättra samt Nygård-Taxinge-Näsby under lång tid blir alltför glest och utspritt för 
att nå upp till tröskelvärden för god kollektivtrafik och service. Särskilt eftersom 
kommunens befolkningsökning bedöms vara 1,8 % per år (vilket motsvarar ca 
12 000 invånare 2025). 

! Hållbar utveckling förutsätter en aktiv avvägning mellan ett stort antal 
hållbarhetsfaktorer, vilket också planförslaget tydligt argumenterar för. På detta sätt 
är konflikter mellan olika värden givna, t.ex. en sammanhållen urban struktur med 
bra kollektivtrafik kan komma i konflikt med höga kulturmiljövärden. Planförslaget 
ger riktlinjer för att dessa konflikter ska hanteras, men inom ramen för ÖP är det 
svårt att i tillräcklig detalj beskriva hur dessa anpassningar och avvägningar ska gå till. 
ÖP måste därför kompletteras med andra dokument för att i tillräcklig grad kunna 
styra utvecklingen. Det stadsbyggnadsprogam som nämns för att styra utvecklingen 
av tätorten och landsbygdens orter kan vara ett sådant dokument. 

Strategi för utveckling av tätorten 
Strategin ger en tydlig beskrivning av den riktning som en hållbar utveckling av tätorten 
bör få. 

I planförslaget ges en tydlig bild av problem och brister, men också möjligheter, en 
analys som ger bra grund för de föreslagna åtgärderna. 

De största svårigheterna med att genomföra strategin bedöms vara: 

! Tätorten innehåller idag, utöver kv. Betongen, få stora byggbara markområden med 
stationsnära läge. För att åstadkomma den beskrivna förtätningen av centrum krävs 
en uthållig inriktning på planeringen under lång tid, så att många små projekt kan 
riktas mot samma mål. Även här kan detta utgöra en utmaning för en liten kommun. 

! Varje projekt måste hantera svårigheterna med hänsyn till buller, farligt gods och 
elektromagnetisk strålning. 

! Centrum och stationen fungerar som målpunkt till ett stort omland där de flesta idag 
är bilburna. Kraven på parkeringsplatser är stora och det finns risk att stora p-ytor 
hindrar den täthet och sammanhållna struktur som strategin beskriver för centrum. 

! Det finns en risk att utvecklingen på sikt leder till att tillgången till bostadsnära natur, 
som är en av de viktigaste kvaliteterna i kommunen, minskar. Det finns dock också 
förutsättningar att öka tillgängligheten till grönområden inom strategin. 

! Integreringen av Centrum med Stockholm syd bedöms vara svår att åstadkomma. 
Det stora verksamhetsområdet riskerar att präglas av en annan skala som kan påverka 
småstadens kvaliteter. Det finns också en risk för att integrering av handel utarmar 
köpkraft från centrum. 

Strategi för utveckling av landsbygden 
Strategins främsta positiva konsekvenser är att den möjliggör bebyggelse samlad i stråk 
som kan utvecklas hållbart och som samtidigt bevarar större delen av landsbygden 
obruten. Till strategin hör tydligt kopplade förslag till utveckling av stråkens olika 
delområden. Förslagen utgår från en tydlig brist- och tillgångsanalys, vilket ger dem 
möjlighet att effektivt bidra till en hållbar utveckling. 
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De största svårigheterna med att genomföra strategin bedöms vara: 

! De utpekade stråken på landsbygden saknar prioritet, vilket tillsammans med 
kommunens förväntade ringa befolkningsökning medför stora svårigheter att uppnå 
tröskelvärden för god kollektivtrafik och service på landsbygden. Utan prioritering är 
det därför risk för att fler människor kommer att bo på landsbygden utan service och 
kollektivtrafik. 

! För att de olika landsbygdsorterna ska kunna utvecklas hållbart är det viktigt med en 
tydligare prioritering på vilka stråk och orter som ska utvecklas först. 

! De utpekade områdena vid Svartbro, Vänstra samt öster om Stockholm syd-Mörby 
ligger inte inom de utpekade stråken och riskerar att sprida bebyggelseutvecklingen 
ytterligare.  

! ÖP innehåller inga analyser av tröskelvärden som kan kopplas till de beskrivna 
förslagen. 

! Riktlinjer kopplade till markanvändningsförslagen beskriver konflikter mellan olika 
värden, t.ex. mellan ny bebyggelse och strandskydd eller kulturmiljövärden, men 
inom ramen för ÖP finns inga beskrivningar av hur dessa avvägningar ser ut (utöver 
enskilda exempel). För att genomföra strategin på ett hållbart sätt kommer det därför 
att krävas ytterligare styrande dokument. 

Verksamhet 
Strategins främsta positiva konsekvenser är att platsens strategiska läge kan tas tillvara 
samt möjligheterna att skapa stora jobbtillfällen inom kommunen. De största 
svårigheterna med strategin bedöms vara: 

! Utmaningen att skapa ett område med blandade funktioner. Det finns en risk att 
området upplevs som otryggt kvällstid om inga bostäder integreras i planen. 

! Integreringen av Centrum med Stockholm syd bedöms vara svår att åstadkomma. 
Det stora verksamhetsområdet riskerar att präglas av en annan skala som kan påverka 
småstadens kvaliteter. Det finns också en risk för att integrering av handel utarmar 
köpkraft från centrum. 

! Området kräver noggrann planering för att inte påverka områdets nuvarande kultur 
och naturvärden, inte bli en barriär för natur och människor samt för att minimera 
risken för påverkan på närliggande ytvatten. 
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Areella näringar och ekosystemtjänster 
Tillgången till underlag kring de areella näringarna har varit begränsad under 
utredningen. En bedömning av hur de areella näringarna påverkas av planens strategier 
har dock varit möjlig. 

Som underlag för konsekvensbedömningar har kartskikt från Länsstyrelsens 
åkermarksgradering används. För uppskattning av mängd produktionsskog har 
tätortskartans skikt över skogsmark används. Lagret har korrigerats så att befintliga 
reservat och större våtmarker tagits bort. 

Areella näringar i nuläget 
Kommunens viktigaste areella näringar är jordbruk och skogsbruk, samt i viss mån fiske 
i Mälaren. 44 personer av kommunens invånare var 2013 sysselsatta inom jordbruk, 
skogsbruk eller fiskenäring. 

Jordbruksmark 

Jordbruk är, enligt MB 3 kap, 4 §, av nationell betydelse. Inom kommunen finns ca 1930 
ha jordbruksmark. Större delen av jordbruksmarken är privatägd, kommunen äger en 
liten andel som arrenderas ut. För närvarande är jordbruksproduktionen till betydande 
del integrerad i den globala livsmedelshandeln. På längre sikt väntas transportenergi bli 
påtagligt dyrare, vilket väntas medföra att möjligheter till lokal och regional produktion 
värderas högre. I takt med en växande befolkning ökar också behovet av jordbruksmark, 
för såväl livsmedels- som energiproduktion. En växande befolkning i Mälardalsregionen 
kommer således att behöva allt större tillgång till jordbruksmarker på allt närmare 
avstånd. Jordbruksmarken i Nykvarns kommun bedöms därför få ett kontinuerligt 
ökande värde för hela Mälardalsregionen.  

 

Figur 3.  Jordbruksmark och 
skogsbruksmark inom 
Nykvarns kommun.  



 

27 

MKB för Nykvarn ÖP 
Antagandeversion 

Juni 2014 
 

Skogsmark 

Även skogsbruksmark är av nationellt intresse enligt MB 3 kap. 4 §. Inom kommunen 
finns 11 380 ha skog. Av denna äger kommunen ca 1 500 ha. Eftersom kommunen äger 
en mindre andel av skogen finns relativt små möjligheter att påverka hur skogsbruk 
bedrivs inom kommunen. Det finns en grön skogsbruksplan, men denna är över 10 år 
gammal och behöver uppdateras. 

Behovet av skogsråvara väntas också växa, där ett ökat behov av biobränslen bidrar. 
Nyttjande av olika skogsprodukter är dock inte lika transportintensivt som det av 
jordbruksprodukter. Det är ur ett nationellt perspektiv viktigt med skogsproduktionen i 
kommunen, men för Mälardalsregionen är det inte strategiskt lika viktigt att den ligger på 
nära håll, jämfört med jordbruksproduktionen. 

Fiske 

Hela Mälaren har pekats ut som riksintresse för yrkesfisket av fiskeriverket p.g.a. 
områdets betydelse som fångstområde. Fiske som näring har idag en liten betydelse i 
kommunen. Kuststräckan har stor betydelse för fiskreproduktion, men kunskapen om 
Mälarenstranden naturvärden är liten. Mälaren utgör riksintresse för yrkesfiske. 

Ekosystemtjänster i nuläget 
Ekosystemtjänsterna kan beskrivas som den praktiska eller tekniska nytta som samhället 
kan erhålla från de naturliga och de kultiverade ekosystemen. De delas ofta in i 
producerande tjänster, reglerande tjänster och kulturella tjänster samt understödjande tjänster. 

! Till de producerande brukar räknas bl.a.: Produktion av livsmedel och medicinalväxter, 
bioenergi, skogsråvaror som virke, pappersmassa och bioenergi samt produktion av 
dricksvatten. 

! Till de reglerande räknas bl.a.: Pollinering genom insekter, omsättning av avfall och 
avlopp med återföring av närsalter, rening av dagvatten, flödesutjämning av regn- och 
smältvatten, luftrening, luftväxling av stadsluft (”stadsbris”) 

! Till de kulturella brukar räknas bl.a.: rekreation och upplevelser, som behandlas under 
rekreation och friluftsliv. 

! Till de understödjande räknas bl.a.: biologisk mångfald, som behandlas under 
biologisk mångfald. 

 

 

 

Figur 4.  Möjlighet till 
djurhållning är en viktig 
del av areella näringar. 
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Ekosystemtjänster i Nykvarn 

Kommunen har god tillgång till de viktigaste ekosystemtjänsterna. Den regionala och 
lokala grönstrukturen ger tätorterna generellt en god tillgång till olika ekosystemtjänster. 
I Nykvarn finns stora ytor jordbruksmark som sannolikt och rent teoretiskt utöver själva 
produktionen samtidigt kan omsätta närsalter från rötslam och kompost lokalt.  

Möjligheterna för ekosystemen att tillhandahålla pollinerande insekter bedöms som 
goda. Tillgången till mark för rening av dagvatten är huvudsakligen god, men lokalt kan 
problem förekomma. Tillgången till naturmark som kan dämpa flödet av häftiga regn 
bedöms generellt vara god. Brister kan förekomma lokalt, speciellt i anslutning till 
tätorten Nykvarn. 

Möjligheter till luftväxling, orsakad av temperatur- skillnad mellan stadens ytor och 
naturmarken, bedöms kunna fungera väl i tätorten Nykvarn, som är den enda tätorten 
där detta bedöms vara av betydelse idag. 

Brister och problem 
Färre lantbrukare och specialiserad produktion 
Sysselsättningen på landsbygden uppvisar en generell trend med färre jordbrukare men 
oförändrad brukad areal/antal djur. Det aktiva jordbruket tvingas blir allt mer storskaligt 
för att vara lönsamt. Lantbruksföretagen blir färre och produktionen specialiseras. 

I stort är detta en del av en nationell trend. Ett i högre grad rationellt jordbruk innebär 
dock oftast ett minskat utrymme för den biologiska mångfald som är knutet till 
kulturlandskapet, försämrade kulturmiljövärden och sannolikt också en mindre levande 
landsbygd. 

Markkonkurrens 

I en expansiv region är konkurrensen om marken stor och landskapet kan förändras 
snabbt i takt med att nya bostäder och infrastruktur ska samsas om utrymmet. I takt med 
att tätorterna växer utåt riskerar förutsättningarna för jordbruksverksamhet och 
djurhållning i zonen närmast tätorten att försvåras eftersom arealkrävande verksamheter 
tenderar att förflyttas längre bort. På landsbygden finns samtidigt en tydlig trend med 
ökad efterfrågan på fastighetsavstyckningar. Dessa trender innebär potentiella hot mot 
det mest tätortsnära jordbruken, samtidigt som dessa har stor betydelse för 
ekosystemtjänster och är av pedagogisk betydelse. 

Konflikt mellan bostäder och djurhållning 

Hästen är numera det vanligaste betesdjuret i randzonen kring tätorterna medan 
lantbruksföretag med mjölkkor befinner sig längre ut från tätorterna. Marker som kräver 
beteshävd för att bevara och utveckla natur- och kulturmiljökvaliteter gynnas av 
hästhållningen. Men samtidigt kan hästarna orsaka konflikter mellan djurhållning och 
bostadsbebyggelse. Eftersom hästar kan ge upphov till allergier och olägenheter krävs 
visst skyddsavstånd till verksamheten. På motsvarande sätt kan en utveckling av bostäder 
riskera att begränsa möjligheterna till djurhållning. 

Konflikt med naturvärden och naturrekreation 
Vad gäller skogsbruket, finns konflikter mellan rationellt brukande och biologiska 
naturvärden, liksom konflikter med rekreationsvärden. 

För Mälarfisket i Nykvarn är det främst avrinning av näringsrikt och förorenat vatten 
som påverkar fisket negativt. Kommunen har en relativt obruten strandsträcka, varför 
påverkan på värdefulla uppväxtområden i dagsläget bör vara liten. I sjöar och vattendrag 
är övergödning också ett problem, liksom vandringshinder etcetera. Plats för bryggor 
och anläggningar för yrkesfiske i Mälaren saknas. Näringen kring sportfisketurismen är 
svagt utvecklad i förhållande till sina potentialer. 
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Brister hos reglerande ekosystemtjänster 

Nykvarn kommun är relativt väl försörjd med de flesta ekosystemtjänster. Med väntade 
klimatförändringar, antas dagvattenflöden kunna förändras betydligt. 
Nederbördsmängderna förväntas öka, liksom antalet häftiga regn med stora volymer, 
inte minst vintertid. Detta kommer att medföra helt nya krav på dagvattenhantering. 
Lokalt kan detta skapa problem, inte minst i områden nära känsliga sjöar och vattendrag. 
På samma sätt kan det i framtiden uppstå lokala problem med att dämpa kraftiga flöden 
vid häftiga regn. Kommunen har inte möjlighet att infiltrera allt vatten på Turingeåsen 
och Taxingeåsen p.g.a. föroreningsrisk av grundvattenförekomsterna. 

Konsekvenser för areella näringar och 
ekosystemtjänster av föreslagen plan 
Översiktsplanen kommer på grund av ianspråktagande av skogs- och jordbruksmark att 
medföra något negativa konsekvenser för dessa areella näringar. Planen medför även 
positiva konsekvenser då restriktioner för bebyggelse utanför utpekade 
utvecklingsområden samtidigt medför att stora sammanhängande områden inte 
fragmenteras. Även fiskenäringen påverkas både positivt och negativt då utsläppen från 
enskilda avlopp kommer att minska, men andelen ianspråktagen strandzon kommer att 
öka. Förutsättningarna för reglerande ekosystemtjänster i tätorten kommer att öka tack 
vare planens riktlinjer. 

Konsekvenser för skogsbruk 
- 1, Små negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av potentiel l  skogsbruksmark 

Eftersom kommunens befolkning kommer att öka betydligt, innebär detta att 
kommunens bebyggelseområden kommer att breda ut sig på bekostnad av mark som 
används/kan användas för skogbruk. Restriktionerna för exploatering vid jordbruksmark 
är enligt planens riktlinjer större, varför exploatering kommer att medföra större ingrepp 
i skogsbruksmark än jordbruksmark. 

De nya bebyggelseområdena kommer även att medföra att eventuellt skogsbruk i 
anslutning till bebyggelseområdena behöver anpassas till nya förhållanden där många 
människor rör sig och har behov av tätortsnära rekreationsskog med höga 
upplevelsevärden. På detta sätt kan översiktsplanen försvåra något för skogsbruket 
eftersom arealen brukningsskog kommer att minska. För enskilda markägare blir 
markbortfallet större, men konsekvenserna för näringen inom kommunen ses som små. 

Konsekvenser för jordbruk 
- 2, Märkbara negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av produktiv jordbruksmark 

Översiktsplanen har genom sina riktlinjer en tydlig ambition att ingen produktiv 
jordbruksmark ska tas i anspråk. Detta bedöms i ett framtidsperspektiv ge ökade 
förutsättningar för ett fortsatt produktivt jordbruk eftersom ingrepp i jordbruksmark kan 
begränsas. Samtidigt medför befolkningsökningen att det är svårt att undvika att mark 

 

Figur 5.   Genom restriktiv 
bebyggelseutveckling utanför 
utpekade bebyggelseområden 
ökar förutsättningarna för att 
jord- och skogsbruksområden 
inte fragmenteras. 
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som idag används för jordbruk kommer att tas i anspråk till fördel för den nya 
bebyggelsen. Planen utgår också från att i första hand förtäta och komplettera befintlig 
bebyggelse, som traditionellt ligger i kulturbygder med jordbruksmark. Högproduktiv 
jordbruksmark förekommer inom samtliga bebyggelseområden på landsbygden 
(undantag Svartbro) och i tätorten (undantag Rudkälla och Sandtorp). Detta medför att 
jordbruksmark kommer att tas i anspråk till fördel för bebyggelse. Planen har dock i viss 
mån tagit hänsyn till jordbruksmark, varför den andel som tas i anspråk är relativt liten. 

+ 1, Små posit iva konsekvenser tack vare förbättrade möjl igheter t i l l  levande landsbygd 

Aspekter som ses som positivt för jordbruket är utvecklingen av landsbygden med 
service och mötesplatser. Detta ökar förutsättningarna för en mer levande landbygd där 
jordbrukare vill bo och verka. 

Konsekvenser för fiske 
- 1, Risk för små negativa konsekvenser om planen påverkar rekryteringsområden för f isk  

Fiskenäringens betydelse inom kommunen är låg och planens konsekvenser för 
fiskenäring inom kommunen ses därför som obetydande. Mälaren utgör dock riksintresse 
för yrkesfiske. Planen kan genom ianspråktagande av strandzoner som har betydelse som 
uppväxtområde för fisk i viss mån påverka fiskenäringen i ett större, regionalt perspektiv 
om värdefulla strandområden tas i anspråk. De ingrepp i strandzonen som planen 
innebär har troligen begränsad påverkan på yrkesfisket i Mälaren. Men det stora 
bebyggelsetrycket på strandzoner i länet där allt mer strandzon kontinuerligt exploateras 
medför att det är risk för märkbara kumulativa konsekvenser för fiskenäringen i ett 
regionalt perspektiv. 

+ 1, Små posit iva konsekvenser för f iske tack vare bättre vattenkval itet p.g.a. anslutning t i l l  
kommunalt VA 

Utsläpp av näringsämnen påverkar fisknäringen eftersom det medför övergödning av 
våra vatten. Anslutningen till kommunalt VA vid bebyggelseområdena längs Mälaren 
och Turingen kan i ett större perspektiv gynna fiskenäringen i länet tack vare att de idag 
stora utsläppen av näringsämnen kommer att minska drastiskt. I ett kommunalt 
perspektiv kan detta få stor betydelse. I ett Mälarperspektiv kommer dock de 
kvarvarande utsläppen kring Mälaren att dominera, och den lokala minskningen i 
Nykvarn bedöms i detta perspektiv medföra små positiva konsekvenser för 
fiskenäringen. 

Konsekvenser för övriga ekosystemtjänster 
+ 3, Stora posit iva konsekvenser för främjande av reglerande ekosystemtjänster tack vare 
r ikt l in jer 

Med planens föreslagna strategier för markanvändning, kommer kommunen fortsatt 
kunna åtnjuta en väl utvecklad grönstruktur med fungerande ekosystemtjänster. Enligt 
riktlinjer ska främjande av ekosystemtjänster vara en naturlig del av allt planarbete. 
Ekosystemtjänsterna vattenrening, reglering av vattenflöden, luftrening och parkbris ska 
särskilt beaktas och multifunktionella grönytor ska främjas. Flera av de riktlinjer som 
förskrivs för naturvård och vattenmiljö kommer även att få positiva konsekvenser för 
ekosystemtjänster, såsom riktlinjer kring att bebyggelse i första hand ska placeras där 
naturvärden saknas och att den kommunala och regionala grönstrukturen ska bevaras. 

- 1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a. minskade grönytor i  tätorten 

Eftersom naturmark kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse riskerar 
ekosystemtjänsterna lokalt att försvagas något, trots riktlinjer om att ekosystemtjänsterna 
ska främjas i planarbete. Särskild betydelse har detta i Nykvarns tätort, där 
bebyggelsetrycket är högt och avståndet till ”vild natur” blir allt större. Det är samtidigt 
här som behovet av fungerande ekosystemtjänster är särskilt stort, då den största 
andelen av invånarna och verksamheterna finns här. 
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Förslag till åtgärder 

 

 

Konsekvenser i relation till lagskydd 
Konsekvenser i relation till riksintresse för yrkesfiske (Mälaren) 
Det finns risk för att planen, genom ianspråktagande av strandzoner som har betydelse 
som uppväxtområde för fisk, påverkar riksintresse för yrkesfiske. Planen har dock 
riktlinjer kring att sådana projekt alltid måste föregås av detaljerade inventeringar samt 

Skogsbruk 
! En tydligare strategi för hur skogen ska skyddas och 

skötas skulle öka de positiva konsekvenserna av planen. 
Kommunen bör initiera en dialog med de markägare 
som har betydande skogsinnehav för att diskutera 
möjligheter att anpassa skogsbruket till viktiga 
ekosystemtjänster, inte minst i de tätortsnära skogarna. 

! På kommunägd skogsmark bör kommunen ställa upp 
tydliga mål och riktlinjer för ett naturvårdsanpassat 
skogsbruk. Dessa mål och riktlinjer ska kunna utgöra 
viktiga villkor vid all upphandling av skogsskötsel. 

Förslag på mål: 

Kommunen som skogsförvaltare, av eget skogsinnehav, har 
som mål att tillgodose kommuninnevånarna med ett 
skogsbestånd som uppfyller följande kriterier: 

! Tillgänglighet för friluftslivet. 

! Upplevelseskogar. 

! Ekologisk mångfald – uthållighet. 

! Ekonomiskt utnyttjande. 

 

För att dessa mål skall kunna uppfyllas behandlas skogen på olika sätt beroende på dess tillgänglighet och ekologiska 
betydelse. Reservatsmark och strandnära skogar lämnas utan större skogliga ingrepp. Skogsmark där rörliga friluftslivet och 
idrottslig verksamhet pågår, gallras och röjs för att tillgängligheten skall vara god. Skog som innehåller ekologiska värden 
sköts efter de restriktioner som är satta för området. Övrig skogsmark sköts med de ekonomiska kriterier som gäller. 

! Förmedla kommunens mål för skogsförvaltning och skogsskötsel till samtliga skogsägare.  

! Skydda tätortsnära skog så att den kan skötas på annat sätt än med rationellt skogsbruk. 

Jordbruk 
! Allmänna riktlinjer för exploatering och avstyckningar 

kompletteras med krav på hänsyn till ett fungerande 
jordbruk. 

! Det är viktigt att utvecklingen av landsbygden sker med 
stor fokus på att bevara det kulturhistoriska 
odlingslandskapet.  

! Det är viktigt att de nya bebyggelseområdena inte 
försvårar för befintlig djurhållning eller försvårar att 
utveckla djurhållning. Beskriv rekommendationer till hur 
hänsyn ska tas till befintliga djurhållande gårdar, så att 
inte krav från boende på allergener, lukt och flugor 
hindrar djurhållning. 

! Beskriv möjligheterna att etablera nya gårdar med 
djurhållning. 

! I de fall informationskampanjer som ”Greppa näringen” 
inte är tillräckliga för att få igång åtgärder inom 
jordbruket och skogsbruket i syfte att minska 
närsaltbelastningen 

! Föreläggande om egenkontroll av potentiella punktkällor 
av näringsämnen inom lantbruket. Den ökade kunskapen 
om punktkällor kan därefter ligga till grund för 
kommunens föreläggande av åtgärder i syfte att minska 
läckaget. 

F iske 
! Beskriv verktyg för skydd av fiske. Åtgärderna bör 

rimligen sammanfalla med åtgärder för skydd av 
vattenmiljön. 

Övriga ekosystemtjänster 
! Kommunen bör peka ut mark för reglerande 

ekosystemtjänster i Fördjupade översiktsplaner för att få 
ett helhetstänk kring multifunktionella grönytor. 

! Kommunen bör undersöka möjligheten att (lagskydda) 
grönytor av stor betydelse för luftrening, parkbris, 
reglering av flöden, dagvattenhantering osv i tätorten 
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att hänsyn till strandzonens naturvärde måste tas. Om detta följs bedöms planen inte 
medföra påtaglig skada för riksintresset. Men det stora bebyggelsetrycket på strandzoner 
i länet där allt mer strandzon kontinuerligt exploateras medför att det är risk för 
kumulativa konsekvenser för fiskenäringen i ett regionalt perspektiv. 

Anslutningen till kommunalt VA vid bebyggelseområdena längs Mälaren och Turingen 
kan i ett större perspektiv gynna fiskenäringen i länet tack vare att de idag stora 
utsläppen av näringsämnen kommer att minska drastiskt. Det finns dock stora utsläpp 
kvar i ett regionalt perspektiv, varför detta bedöms medföra små positiva konsekvenser 
för fiskenäringen. Planen kommer inte att medföra påtaglig skada för riksintresset. 

Konsekvenser av nollalternativet 
Konsekvenser för skogsbruk 
-3, Stora negativa konsekvenser då samlade produktionsområden r iskerar att fragmenteras 

I nollalternativet saknas en strategisk utveckling av bostadsutveckling. Bostäder kommer 
då troligen att etableras inom många små planer utspritt i kommunen. Detta medför en 
risk för att samlade produktionsområden för jord- och skogsbruk fragmenteras. 

Konsekvenser för jordbruk 
- 3, Risk för stora konsekvenser för jordbruket då samlade produktionsområden r iskerar att 
fragmenteras och levande landbygd försvåras 

I nollalternativet saknas en strategisk utveckling av bostadsutveckling. Bostäder kommer 
då troligen att etableras inom många små planer utspritt i kommunen. Detta medför en 
risk för att samlade produktionsområden för jord- och skogsbruk fragmenteras. Den 
spridda utvecklingen gör det även svårt att få till kritiska nivåer för service på 
landsbygden vilket minskar förutsättningarna för en levande landsbygd där jordbrukare 
vill bo och verka. Åkermark utsätts ofta för ett hårt bebyggelsetryck, vilket riskerar att 
medföra stora negativa konsekvenser för jordbruk inom kommunen. 

Nollalternativet saknar också utvecklade riktlinjer för bebyggelse på landsbygden, vilket 
bl.a. innebär att enskilda avstyckningar riskerar att försämra möjligheterna att fortsatt 
driva ett hållbart jordbruk. 

Konsekvenser för fiske 
-1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a.  r isk för ianspråktagande av strandzon 

I nollalternativet saknas en strategisk utveckling av bostadsutveckling. Viss bebyggelse i 
strandzon är troligt, men nollalternativet är inte lika strategiskt riktad till strandnära 
utveckling i samma grad som planalternativet. Risken för negativ påverkan på strandzon 
av betydelse för rekrytering av fisk är därför mindre med nollalternativet. 

-2, Fortsatt märkbara negativa konsekvenser p.g.a. stora utsläpp från enski lda avlopp  

Med nollalternativet sker inte strategiskt utveckling av bebyggelseområden för att 
möjliggöra anslutning till kommunalt VA. Detta medför att de stora utsläpp som idag 
sker från enskilda avlopp kommer att fortsätta med nollalternativet. Detta riskerar att 
påverka yrkesfiske negativt p.g.a. konsekvenserna av övergödning. 

Konsekvenser för övriga ekosystemtjänster 
- 2, Fortsatt r isk märkbar negativa konsekvenser p.g.a. nedgradering av ekosystemtjänster i  
tätorten 

Nollalternativet saknar de riktlinjer kring ekosystemtjänster som finns i översiktsplanen. 
Det är därför risk för att ekosystemtjänster bit för bit försvagas i samband med 
exploatering. Detta är särskilt en risk för tätorten och de centrala delarna av Nykvarn, 
där konkurrensen om markytor är stor. 
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Fritid, kultur och turism 
Som underlag för konsekvensbedömningarna av kulturmiljö har beskrivningar och 
kartmaterial kring riksintresse för kulturmiljövård, fornlämningar och regionalt utpekade 
kulturmiljöer använts. Vidare har Nykvarns kommuns bevarandeprogram använts. I 
detta program beskrivs kommunens viktigaste kulturhistoriskt intressanta miljöer och 
objekt. För fritid och turism har utpekade besöksmål och kommunens webbaserade 
material använts som underlagsmaterial.  

Befintlig situation 
I Nykvarns kommun finns flera värdefulla kulturmiljöer, utpekade som lokalt, regionalt 
och nationellt värdefulla. I kommunen finns äldre kyrkomiljöer och bruksmiljöer samt 
herrgårdar. Fornlämningstäta områden visar på kontinuitet i bosättningar från 
stenåldern. Många av kommunens viktiga besöksmål är också kopplade till de äldre 
kulturmiljöerna, bland annat Taxinge herrgård med omgivningar.  

Värden och tillgångar 
Fritid 

För idrottsutövning finns Björkestahallen som är kommunens största idrottshall. Mindre 
hallar finns i Lillhagsskolan och i Turingeskolan. Oxvreten - Furuborg – Alcrofältet i 
tätorten är en viktig plats för idrottsutövande både sommartid och vintertid med 
möjlighet till idrotts- och fritidsaktiviteter i form av bland annat grus- och gräsplaner, 
motionsslingor och skidspår. I Vidbynäs ligger en golfbana med två 18-hålsbanor 

Hästsport och tillhörande verksamheter är stort i kommunen. Detta tar sig uttryck i att 
det finns ett flertal hästgårdar, ridanläggningar och föreningar kopplade till 
hästverksamheter. 

Kulturmiljö 
I Nykvarn finns flera äldre bruks- och industrimiljöer bevarade. Det var kring Nykvarns 
järnbruk, som anlades under 1500-talet, som Nykvarns tätort växte fram. Till bruket 
hörde också Nykvarns herrgård. Järnbruket kom under 1800-talet att omvandlas till 

 

Figur 6.  Värdefulla 
kulturmiljöer inom Nykvarns 
kommun. 
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pappersbruk. Tillväxten i tätorten under 1900-talet beror till stor del på järnvägen som 
byggdes ut under sent 1800-tal. Tidigare hade bruket och herrgården i Nykvarn 
konkurrerat med kyrkbyn kring Turinge kyrka. Tyngdpunkten i Turinge socken kom i 
och med järnvägen att fokuseras till Nykvarn. Järnvägen innebar både en utveckling av 
bruket i Nykvarn och att flera industriföretag etablerades. Ytterligare en äldre bruksmiljö 
återfinns i Sundsvik, där fanns ett tegelbruk som tros ha varit i bruk sedan vasatiden. 
Kvar idag finns på platsen en gammal kraftstation.  

I kommunen finns även flera större gårdar och herresäten. En viktig herrgårdsmiljö är 
Taxinge-Näsby och Näsby gods som är utpekat som riksintresseområde för 
kulturmiljövården. Centralt för riksintresset är Taxinge slott från 1803 med tillhörande 
park, allé och lusthus. Riksintresseområdet sträcker sig från Mälaren i norr längs med 
Taxingeån söderut och omfattar även ekonomibyggnader, torp, arbetarbostäder, kyrka 
och skola. Tillsammans med det av storgodsdriften präglade odlingslandskapet skapas en 
värdefull helhet. Andra gårdar med högt kulturmiljövärde i kommunen är Bommersviks 
kursgård och Hanstaviks gods. I socknen finns en stor mängd kända fornlämningar som 
vittnar om en lång kontinuerlig bosättning i området.  

I tätorten finns Folkets park från 1918. Det är en av landets äldsta bevarade folkparker 
som fortfarande är i drift. Byggnaderna utmed Bruksgatan är till största delen från sent 
1800-tal och ett bra exempel på hur bebyggelsen var ordnad inom en bruksort. Till de 
mer samtida kulturmiljöerna hör Nykvarns centrum. Centrumet är en tidstypisk 
företeelse från 1970-talet och har sedan dess enbart genomgått mindre förändringar.  

Nykvarn har flera fornlämningstäta områden med lämningar från stenålder och framåt. I 
områden som Taxinge-Näsby och Sundsvik indikerar fornlämningarna att det kan finnas 
ytterligare, ännu okända, lämningar från boplatser i anslutning till de kända lämningarna.  

Turism 
Det finns flera populära besöksmål och målpunkter i kommunen. Flera av dem är 
kopplade till de äldre kulturhistoriskt intressanta miljöerna. Turinge har flera målpunkter 
av varierande sort. Några exempel är den gamla kyrkan, värdshus, handelsbod och 
Mångfaldens hus. I Näsby finns det mycket populära utflyktsmålet Taxinge slott med 
slottspark, slottscafé och olika evenemang. I Taxinge finns också kyrkan samt krog och 
mindre handel. Under sommaren går det att ta sig till Taxinge både med museijärnväg 
och med ångbåt. Taxinge bedöms vara ett besöksmål av regionalt värde. 

För barnen är lådbilslandet i Nykvarn ett populärt besöksmål. Förutom lådbilskörning 
finns flera andra aktiviteter för barn samt café på anläggningen. 

Brister och problem 
Flera kulturhistoriskt intressanta miljöer och objekt, bland annat som pekas ut i 
kommunens bevarandeprogram, saknar lagskydd och/eller skulle behöva få ett starkare 

Figur 7.  Taxingeslott är en 
värdefull kulturmiljö och en av 
kommunens populäraste 
besöksmål.  
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lagskydd. Det uttrycks också en önskan i ÖP om att bevarandeprogrammet ska 
uppdateras. Trots ett aktivt föreningsliv råder det stor brist på både idrotts- och 
samlingslokaler för fritidsaktiviteter. Efterfrågan är större än utbudet, bland annat skulle 
kommunen behöva en större idrottsanläggning. Då hästsporten är stor i kommunen 
finns ett behov av en ny och säker ridled som kopplar samman en rad hästgårdar. 
Besöksnäringen inom dessa områden saknar en sådan led. I kommunen råder det brist 
på enklare boendeanläggningar i form av camping eller stugby. 

Konsekvenser för fritid, kultur och turism av 
föreslagen plan 
I översiktsplanen pekas flera av kommunens värdefulla historiska kulturmiljöer, 
exempelvis i Taxinge, Turinge och Sundsvik, ut som utvecklingsområden, något som 
riskerar att påverka befintliga strukturer, upplevelsevärden och fornlämningar negativt. 
Påverkan beror dock av hur långt den tillkommande bebyggelsen kan anpassas till 
historiska och samtida kulturmiljöer. Ny bebyggelse som infogas med hänsyn till natur- 
och kulturmiljön kan komma att lyfta fram och understryka vissa av dessa värden. Fritid 
och turism påverkas positivt av flera av översiktsplanens riktlinjer.  

Konsekvenser av bostadsutveckling 
+2 Möjl ighet t i l l  märkbara posit iva konsekvenser för tur ism och besöksnäring, om utbyggnad av 
nya samhällen längs Mälaren lyckas skapar attraktiv itet och underlag för service och 
kol lekt ivtraf ik 

En av översiktsplanens intentioner är att skapa attraktiva samhällen nära Mälaren och 
Turingen, där attraktiva mötesplatser kan locka turister och andra besökare. En intention 
är samtidigt att skapa förutsättningar för en god kollektivtrafik och bra lägen för service. 
Om detta lyckas, kan detta få positiva konsekvenser för turism och besöksnäring. Bristen 
på prioritering av utvecklingen av landsbygdens orter, tillsammans med den förväntade 
ringa befolkningsökningen medför dock att landsbygdsutvecklingen blir så spridd att det 
tar lång tid för kritiska nivåer för service och kollektivtrafik att uppnås. 

Taxinge – Finkarby  
-4 Mycket stora negativa konsekvenser för kulturmil jövärden och områdets värde som besöksmål 
i  Taxinge-Näsby-Finkarby på grund av bebyggelseutveckl ing  

Taxinge och Finkarby är i översiktsplanen utpekade som utvecklingsområden för 
bostäder. Exploateringsområdena sammanfaller till viss del med riksintresse för 
kulturmiljövården. Landskapet och bebyggelsen inom hela riksintresseområdet bildar 
idag en sammanhållen struktur. Riksintressets karaktär, med ett omfattande 
kulturlandskap vari värdefulla byggnader placerats i ett glest sammanhållet mönster, gör 
det svårt att förstärka och lyfta fram kulturmiljövärden med ny bebyggelse. Både kända 
och eventuella okända fornlämningar riskerar att påverkas. Planen pekar på att varje 
projekt som rör riksintresset i detalj ska visa hur hänsyn ska tas. I detta skede bedöms 
det dock som mycket osäkert hur utvecklingen ska ske utan att skada de kulturhistoriska 
värdena. 

Då Taxinge är ett av Mälardalens mest populära besöksmål, med sina 250 000 besökare 
varje år, finns risk att en omfattande bostadsexploatering inte lyckas tillföra nya värden i 
samma utsträckning som den riskerar att påverkar områdets upplevelsevärden och 
värden för turism negativt.  

Turinge – Vidbynäs, Stensättra - Sundsvik  
-2 Märkbara negativa konsekvenser i  Turinge, Vidbynäs och Vänstra samt Sundsvik på grund av 
bebyggelseutveckl ing i  värdeful la kulturmil jöer 

Turinge, Vidbynäs och Vänstra ingår i en regionalt och lokalt värdefull kulturmiljö. Den 
gamla kyrkan med kyrkbyn spelade en viktig roll i Nykvarns historia och 
fornlämningarna i området tyder på kontinuitet sedan stenåldern. Den tillkommande 
bebyggelsen riskerar att komma i konflikt med de äldre bebyggelsestrukturerna samt 
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med de talrika fornlämningarna i området. Översiktsplanens riktlinjer, där ny bebyggelse 
ska anpassas till kulturmiljövärdena, väntas kunna begränsa den nya bebyggelsens 
negativa påverkan. Samtidigt är området en viktig länk i bebyggelsestråket mellan 
centrum och Berga Ö, vilket innebär önskemål om en hög täthet, vilket kan begränsa 
möjligheterna till anpassningar. 

Risk för påverkan på kända, och sannolikt även ännu ej upptäckta, fornlämningar från 
järnåldern finns även i Stensättra och Sundsvik. Även modernare kulturhistoriska miljöer 
i form av det äldre bruket vid Sundsvik ligger inom det utpekade exploateringsområdet 
och kan påverkas negativt vid okänslig exploatering. Området är utpekat både som 
regionalt och kommunalt värdefullt. Översiktsplanens riktlinjer för ny bebyggelse, som 
ska anpassas till kulturmiljövärdena, väntas begränsa riskerna för skador på 
kulturmiljövärdena. 

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 
Stockholm Syd – Mörby  
-2 t i l l  -3, Märkbara t i l l  stora negativa konsekvenser på fornlämningar i  Stockholm Syd – Mörby 
på grund av verksamhetsutveckl ing 

Verksamhetsutvecklingen i Stockholm Syd inklusive nya vägdragningar, samt det 
strategiska området norr om E20, kommer i konflikt med flera kända fornlämningstäta 
områden. Fornlämningarnas betydelse för de samlade kulturmiljövärdena är ej klarlagd. 
Konsekvensernas storlek beror av vilken grad av betydelse de har, samt i vilken 
omfattning de kommer att påverkas. 

Konsekvenser av riktlinjer 
+2 / -3, Märkbara posit iva el ler stora negativa konsekvenser på grund av gästhamn- el ler 
småbåtshamn vid Taxinge.  

I översiktsplanen föreslås en småbåtshamn eller en gästhamn etableras i Mälaren i 
anslutning till Taxinge slott. En utbyggd gästhamn skulle kunna öka tillgängligheten och 
attraktiviteten för Taxinge som besöksmål medan en småbåtshamn tvärtom skulle kunna 
försämra tillgängligheten till strandlinjen och på så sätt även påverka besöksmålets 
attraktivitet negativt. 

+3, Stora posit iva konsekvenser för tur ism kopplat t i l l  utveckl ingen av camping/stugby, ny 
turistväg och satsningar på kommunens besöksmål 

I översiktsplanens riktlinjer framhålls flera satsningar av värde för turismen i kommunen. 
En ny turisväg längs med gamla Strängnäsvägen och en ny camping kan locka turister till 
kommunen. Taxinge slott och Lådbilslandet, två av kommunens populära besöksmål 
kan öka ytterligare i attraktivitet med utvecklingssatsningar.  

+3, Stora posit iva konsekvenser för fr i t id och aktiv itetsutövning kopplat t i l l  utveckl ingen av f lera 
av kommunens idrotts- och aktiv itetsplatser, mötesplatser och samlings- och föreningslokaler  

Enligt planens riktlinjer sker satsningar på flera av kommunens samlingsplatser genom 
upprustning och kompletteringar och även behovsinventering av lokaler för 
fritidsaktiviteter vid utveckling av nya bebyggelseområden. Folkets park, kulturmagasinet 
Ge Järnet och området kring Oxvreten och Alcrofältet är några exempel på platser och 
lokaler som satsas på. Alcrofältet och Oxvreten är idag välutnyttjade platser för 
idrottsutövning. Oxvreten pekas i översiktsplanen ut som en tätortsnära skog med höga 
rekreationsvärden. Enligt översiktsplanens riktlinjer förstärks området med bland annat 
konstgräsplan, tennisbanor, badhus, ishall och idrottshall vilket ytterligare kommer 
förstärka tätortens, och hela kommunens, värden för aktivitets- och idrottsutövande. En 
ny rid- och körled planeras, något som kan gynna både de lokala ryttare och besökande. 
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Konsekvensernas relation till lagskydd 
Påverkan på riksintressen 
Bebyggelseutvecklingen i Taxinge och Finkarby riskerar att påverka Riksintresset för 
kulturmiljövården (MB kap 3) negativt genom påverkan på värdefulla historiska mönster 
i bebyggelsestruktur och landskap.  Risk för påtaglig skada på riksintresset kan inte 
uteslutas. Planen pekar på att varje projekt som rör riksintresset i detalj ska visa hur 
hänsyn ska tas. I detta skede bedöms det dock som mycket osäkert hur utvecklingen ska 
ske utan att skada de kulturhistoriska värdena. 

De höga kulturmiljövärdena kring Taxinge och Finkarby, liksom också området vid 
Sundsvik och Vidbynäs, bedöms utgöra värdekärnor för kulturmiljövärden inom 
Riksintresse för rörligt friluftsliv (Mälaren med stränder och öar, MB kap. 4). Om ny 
bebyggelse medför betydande skador på kulturmiljövärdena inom dessa områden, kan 
utvecklingen medföra negativa konsekvenser för riksintresset. Troligen kommer dock 
inte ingreppen medföra påtaglig skada på riksintresset. 

Påverkan på fornlämningar 
Inom de flesta utpekade områden för ny bebyggelse förekommer lagskyddade 
fornlämningar. Inom områden med tät förekomst av fornlämningar, där omfattande 
bebyggelse föreslås, är finns uppenbar risk att fornlämningar påverkas. Den risken 
bedöms som stor främst inom verksamhetsområdet Stockholms syd - Mörby samt 
stråket från Vänstra-Vidbynäs till Berga Ö. Troligen finns även en rad okända 
fornlämningar. Länsstyrelsen har tidigare pekat på att det troligen finns okända 
fornlämningar i Stensättra-Sundsvik. Enligt översiktsplanens riktlinjer ska fornlämningar 
inte påverkas vid utbyggnad av ny bebyggelse och infrastruktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8.  Kommunens planer 
att utveckla gästhamn/ 
småbåtshamn kan medföra 
både positiva och negativa 
konsekvenser. 
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Förslag till åtgärder 
 

Konsekvenser av nollalternativ 
De negativa konsekvenser på kommunens kulturmiljöer som kan uppstå i samband med 
den samlade bebyggelseutvecklingen förväntas inte blir lika påtaglig i nollalternativet. En 
mer sporadisk bebyggelseutveckling bedöms heller inte påverka fornlämningar i samma 
utsträckning som planförslaget. De positiva konsekvenserna förknippade med 
översiktsplanens riktlinjer, så som satsningar på idrotts- och aktivitetsområden uteblir 
dock.  

Fritid, kulturmiljö och turism 
-2 Märkbara negativa konsekvenser på kommunens värdeful la kulturmil jöer i  och med sporadisk 
bebyggelseutveckl ing  

Nollalternativet bedöms inte påverka kulturhistoriska miljöer, i exempelvis Taxinge, 
Turinge, Sundsvik och Stensättra, i samma utsträckning som översiktsplanens förslag. I 
ett nollalternativ förutses dock kommunens framtida bebyggelseutveckling ske 
sporadiskt och utan sammanhållen strategi. Det går därför inte att utesluta att viss 
bebyggelse etableras i kulturhistoriskt värdefulla miljöer vilket kan påverka avläsbarhet 
och struktur. 

-2 Märkbara negativa konsekvenser för fornlämningar i  Stockholm Syd Mörby 

Då verksamhetsutvecklingen i Stockholm Syd – Mörby är aktuell även i ett nollalternativ 
bedöms påverkan på kända fasta fornlämningar i områden kunna bli negativt.  

+/- 0 Små el ler obetydl iga konsekvenser på fasta fornlämningar  

Nollalternativets sporadiska bebyggelseutveckling bedöms inte ha samma negativa 
påverkan på kommunens kända fasta fornlämningar som de samlade bebyggelseförslag 
som presenteras i översiktsplanen. 

+/- 0 Inga el ler obetydl iga konsekvenser för tur ism 

I ett nollaternativ kommer de positiva konsekvenserna för turism i samband med 
satsningar på en ny turistväg, förstärkning av Taxinge som besöksmål samt en ny 
camping/stugby att utebli. Även de positiva konsekvenserna för en eventuell gästhamn i 
Taxinge uteblir. De befintliga upplevelsevärdena kopplade till kommunens 
kulturhistoriska områden kommer dock inte genomgå några omfattande förändringar i 
nollalternativet jämfört med översiktsplanens utbyggnadsförslag varpå värdena sannolikt 
kan bevaras i nollalternativet. 

! Uppdatera kommunens bevarandeprogram för 
kulturmiljö så att detta kan vara vägledande i vidare 
planering. 

! Hantera kulturmiljöfrågan vid detaljerad planering. 

! Undvik att påverka fornlämningar vid bebyggelse. 

! Värdefulla byggnader som i dag är oskyddade kan vid 
detaljplaneläggning skyddas med q-märkning. 

! Inrätta områdesbestämmelser som kan styra 
utformningen av ny bebyggelse i landsbygdsområden 
med höga kulturmiljövärden, där detaljplaneläggning inte 
bedöms vara aktuell. 

! Uppdatera informationsmaterialet ”Bygga på landet i 
Nykvarns kommun” för tydligare vägledning kring 
bebyggelseutvecklingen i Nykvarns tätort. 

! Upprätta ett åtgärdsprogram för kommunens viktigaste 
besöksmål för turism och utflykter, med analys och 
förslag till åtgärder för vård av viktiga kvaliteter samt 
åtgärder för tillgänglighet. 

! Upprätta en informationsstrategi med åtgärder för hur 
kommunens viktigaste besöksmål ska göras kända 
genom olika kanaler. 
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Rekreation och friluftsliv 
Underlag för beskrivningar och bedömningar kring rekreation och friluftsliv har främst 
utgjorts av kommunens grönplan och översiktsplanen. Även beskrivningen av 
riksintresset för rörligt friluftsliv har använts.  

Befintlig situation 
Invånarna i Nykvarns kommun har tillgång till rekreationsvärden kopplade till både 
natur- och vattenmiljöer som erbjuder friluftsaktiviteter under sommar och vinter. Några 
av kommunens flitigt använda grönområden står idag utan formellt lagskydd och även 
om tillgången till större grönområden för tätortsborna i Nykvarn generellt är god så 
begränsas vissa delar av tätorten av infrastrukturbarriärer.    

Värden och tillgångar 

Naturrekreation och friluftsliv 
I kommunen finns både mindre och större sjöar samt strand mot Mälaren vilket skapar 
förutsättningar för rekreationsvärden kopplade till vatten. Badplatser finns exempelvis 
vid Sundsvik, Hökmossen och Taxinge. För den som vill fiska finns möjlighet i Yngern, 
men även i flera mindre sjöar. Båtklubbar finns både vid Mälaren och i Yngern. På 
sommaren går det att ta sig från Stockholm till Taxinge med ångbåt. Vintertid går det att 
åka långfärdsskridskor både på Yngern och i Mälaren, ex med utgångspunkt vid Taxinge. 
Hela Mälarstranden och Turingen ingår i riksintresse för rörligt friluftsliv (Riksintresset 
”Mälaren med öar och stränder”, MB kap. 4). Riksintresset omfattar områdets samlade 
värden, men värden för turism och friluftsliv ska prioriteras.   

Nykvarns kommun har goda möjligheter att bevara och gynna större grönområden. De 
södra delarna och delar av östra kommundelarna ingår i Bornsjökilen och är en del av 
den regionala grönstrukturen. De gröna kilarna innehåller samlade natur-, kultur- och 
rekreationsvärden. Södra och norra Yngern räknas som en värdekärna inom 
Bornsjökilen. Här finns tysta områden och stora skogs- och kulturlandskap. Kommunen 
har naturreservat som erbjuder rekreation för dess besökare. Jägarskogens naturreservat 
ligger nära tätorten och vid Bårsjöns naturreservat passerar Täljeleden, en 23 km lång 

 

Figur 9.  Värdefulla områden 
för rekreation samt 
vandringsleder. 
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vandringsled genom Nykvarns och Södertälje kommuner. Bommersviks naturstig 
erbjuder promenadstråk med naturinformation längs med Södra Yngerns strand. 

Tillgången och tillgängligheten till parker i Nykvarns tätort är generellt sett god, i och 
kring tätorten finns både parker och större grönområden i form av rekreationsskogar 
med varierande karaktär och funktion. Turingeån rinner genom tätorten och utgör ett 
viktigt grönt stråk både ur rekreativt och ekologiskt perspektiv. Tillgängligheten till ån är 
dock begränsad på vissa platser, bland annat industriområdet i norra delen av tätorten.  

I Oxvreten, som är en målpunkt för idrottsutövande och friluftsliv, finns elljusspår som 
på vintern spåras för skidor. Hälsans stig har en 7 km lång sträckning genom tätorten. 
Det finns ytterligare slingor i Jägarskogens naturreservat, där finns även vindskydd vid 
grillplats vid Yngerns strand. Andra målpunkter i tätorten är bland annat Folkets park, 
gamla IP, Stålbruksparken, Alcrofältet, Järndammen och Källparken. 

Brister och problem 
Tillgången till tätortsnära natur (högst 300 meter mellan bostad och grönyta) och större 
rekreationsområden för boende tätorten är bra. Undantaget är de nordöstra delarna, norr 
om järnvägen som har sämre tillgång till större grönområden och vägar utgör rekreativa 
barriärer.  

Tillgängligheten till grönområden kan begränsas av att en park eller grönområde ser 
”privat” ut. Ett större och mer genomgående problem i hela tätorten är att 
detaljplanelagda grönområden annekteras genom privat uppodling, anläggande av 
gräsmattor, eller används som dumpningsplats för trädgårdsavfall. Det sker även att 
boende ställer upp husvagnar, eller dylikt på gröna ytor. Detta resulterar i att det skapas 
en osäkerhet hos besökaren, huruvida personen får beträda marken eller inte. I 
synnerhet kan detta bli ett problem för barn och deras rekreativa lek som till stor del 
sker i mindre grönområden i direkt anslutning till bostaden. 

Kommunen har värdefulla rekreationsområden som saknar formellt skydd. Oxvreten 
och Vidbynäs är viktiga naturområden som saknar formellt lagskydd. Information i och 
kring kommunens friluftsanläggningar skulle på många håll kunna förbättras. 

Konsekvenser för rekreation av föreslagen plan 
Planens negativa konsekvenser för friluftsliv och rekreation rör dels den tillkommande 
bebyggelsen längs stora delar av stranden kring Turingen och Mälaren men också av 
ianspråktagande av tätortsnära rekreationsmark. Planens positiva konsekvenser är främst 
kopplade till utpekade grönområden med ambition om bevarande samt nya leder, gång- 
och cykelvägar.  

Figur 10.   

Tillgången till 
rekreationsområden är 
generellt hög inom Nykvarns 
kommun.  
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Konsekvenser av bostadsutveckling 

Turinge – Berga Ö – Stensättra – Björnnässtrand – Taxinge  
-2, r isk för märkbara negativa konsekvenser på värden för kustnära rörl igt fr i luftsl iv på grund av 
strandnära bebyggelse utveckl ing längs Turingen och Mälaren 

Den relativt omfattande bebyggelseexploatering som pekas ut läng Turingens västra 
strand och vidare längs Mälarens strand vid Stensättra, Hallsta, Björnnässtrand och 
delvis i Taxinge riskerar att få negativa konsekvenser för Mälarens omväxlande kultur- 
och naturvärden som bedöms vara av stor vikt för det rörliga friluftslivet i regionen. ÖP 
pekar på att där intrång görs i strandskyddat område ska allmänheten alltid ha möjlighet 
att passera inom ett område som är 25 m brett från stranden. Upplevelsen av den 
obrutna och naturliga kustzonen kommer dock att bytas mot en mer bebyggd karaktär. 
Den fysiska tillgängligheten kommer att minska. Det finns även en risk för att den 
mentala tillgängligheten till strandzonen kommer att minska. Det är därför särskilt viktigt 
att gränserna mellan privat och offentligt i dessa områden blir mycket tydlig. 

Tätorten 
-2, Märkbara negativa konsekvenser för t i l lgången t i l l  tätortsnära rekreationsskog i och med 
exploatering av tätortens al lmänna grönstruktur i  Li l lhaga och det sammanhållna 
rekreationsområdet i  Oxvreten 

Bebyggelseexploateringen vid Sandtorp sker inom tätortens allmänna grönstruktur som i 
grönplanen dessutom är utpekat för sina sociala värden. Bebyggelseutvecklingen sker i 
närrekreationsskog och minskar i viss mån tillgången till tätortsnära grönstruktur för de 
boende i Nykvarn.  Ett mindre bebyggelsestråk pekas även ut i Oxvreten. Detta stråk 
styckar upp det för tätorten, och kommunen, viktiga rekreationsområdet.  

-1, små negativa konsekvenser på den regionala grönstrukturen på grund av 
bebyggelseexploatering 

Bebyggelseexploateringen vid Hökmossen och Rimsjön ligger inom grönkilen och dess 
värdekärna vilken bedöms ha extra höga värden. Den långsiktiga, sammanlagda effekten 
av många mindre exploateringar bedöms vara det största hotet mot den regionala 
grönstrukturen. Samtidigt pekar ÖP på att intrånget i grönkilen ska behandlas i 
kommande miljöbedömningar av planerna samt att bebyggelsen i dessa områden inte ska 
vara för tät och anpassas till befintliga värden. Riktlinjer för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster föreskriver även att den regionala grönkilen ska bevaras i 
sammanhängande stråk. Konsekvenserna för den regionala kilen ses därför som små. 

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 
- 1 t i l l  -2, Risk för små t i l l  märkbara negativa konsekvenser då Stockholm syd –Mörby tar ett 
omfattande och idag relat ivt obrutet landskap i anspråk. 

Utveckling av Stockholm syd-Mörby medför att ett omfattande och relativt obrutet 
område tas i anspråk. Områdets värde för rekreation är idag relativt låg och planen pekar 
på att området inte får vara en barriär för människor. Området ska rymma både en 
vandringsled och grönstråk som binds samman med den kringliggande grönstrukturen. 
Om detta följs bedöms konsekvenserna för rekreation bli små till märkbara. 

Konsekvenser av vägar  
+2 Märkbara posit iva konsekvenser för t i l lgängligheten i  och med nya leder och gång- och 
cykelvägar 

Tillgängligheten till Turingens och Mälarens stränder förbättras i och med att en ny 
gång- och cykelbanan planeras från Turinge till Stensättra. Nya gång- och cykelbanor 
planeras även i tätorten längs Turingeån och genom det nya verksamhetsområdet i 
Stockholm Syd. Nya cykelleder ska märkas upp, bland annat mellan Hedlandet i 
Strängnäs och Taxinge. Nya leder och skyltade slingor ska enligt riktlinjerna tillkomma 
både i tätorten och i några av landsbygdens orter, bland annat kopplas Sörmlandsledens 
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13:e etapp till Nykvarns tätort. Sammantaget förbättrar nya leder samt gång- och 
cykelvägar och ökad information tillgängligheten och möjligheten för motionärer, 
gångtrafikanter och cyklister i kommunen att nyttja kommunens rekreativa grönstruktur.  

-2 Märkbara negativa konsekvenser av föreslagen ny väg väster om Sandtorp 

Vägen medför en ny barriär i den kommunala grönstrukturen, med hinder för 
människors möjlighet att nå större sammanhängande naturområden i tätortens närhet. 
Avståndet till obruten naturmark kommer att öka med 200 meter. Om en väg anläggs 
mellan Sandtorp och Hökmossen kommer avståndet att öka med upp till 800 m. 

Konsekvenser av grönstruktur och skydd 
+3 Stora posit iva konsekvenser för t i l lgången t i l l  tätortsnära natur i  och med utpekade 
naturvärden 

I översiktsplanen pekas områden med tätortnära skog med höga rekreationsvärden ut. 
Förutsatt att ambitionen från kommunens sida på sikt är ge dessa områden formellt 
skydd kan större tätortsnära grönområden säkras för tätortens invånare. Det gäller 
främst de utpekade områdena öster om väg 509, väster om Sandtorp samt Oxvreten. 
Skyddet för Turingens östra strand kan bli särskilt viktigt då bebyggelseplanering finns 
för stora delar av sjöns västra strand. En förutsättning för att dessa ska fungera som 
rekreationsområden är att tillgängligheten till områdena är god och att barriärer, ex väg 
509 och järnvägen inte utgör hinder för att ta sig till områdena. Planens riktlinjer att 
avstånd från bostad till park inte bör överstiga 300 meter samt att avståndet till 
rekreationsskog inte bör vara längre än två kilometer från bostaden skapar bra 
förutsättningar för framtida tillgång till rekreationsområden för kommunens invånare.  

Konsekvenser av övriga riktlinjer 
+2 Märkbara posit iva konsekvenser för rekreationsaktiv iteter kopplade t i l l  vatten i  och med 
utveckl ingen av nya badplatser mm 

Hökmossetbadet utvecklas med både nya sommar- och vinteraktiviteter med bland 
annat beachvolleyplan och en friluftsanläggning som är öppen året om. Ytterligare nya 
kommunala badplatser utvecklas i takt med att kommunens invånarantal ökar. 

Konsekvenserna i förhållande till lagskydd 

Konsekvenser i relation till riksintresse för rörligt friluftsliv 
Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse enligt MB kap 4. 
Riksintressets avgränsning är schematisk och täcker större delar av kommunen norr om 
E20 och omfattar således översiktsplanens bebyggelseutveckling i Taxinge, Finkarby, 
Björnnässtrand, Stensättra, Hallsta, Sundsvik, Berga Ö och Turinge. För att riksintressets 
värden ska bestå ska Mälarens omväxlande natur- och kulturlandskap av 
skärgårdskaraktär bevaras. Översiktsplanen pekar ut flera områden för mer eller mindre 
omfattande bebyggelseutveckling längs med Mälarens och Turingens stränder varpå det 
finns en risk att områdets natur- och kulturvärden kan påverkas.  

ÖP föreskriver att varje projekt som berör riksintresset måste redovisa hur hänsyn ska 
tas. Om detta följs ses risken för påtaglig skada som liten. ÖP föreskriver att 
riksintressets avgränsning ska preciseras i detalj i varje projekt som rör riksintresset. 
Kommunen skulle dock vinna på att precisera avgränsningen redan i översiktsplanering, 
för att få en mer sammahållen syn på avgränsingen och riksintressets värdekärnor.  

Konsekvenser i relation till strandskydd 
Planförslaget pekar ut bebyggelseområden längs Turingens och Mälarens stränder.  På 
flera håll kryper utbyggnadsområdena innanför strandskyddet. Vid Hallsta ligger hela det 
utpekade bebyggelseområdet inom strandskyddat område. Antal intrång i strandzonen, 
var intrången kommer att göras samt vilken typ av bebyggelse som planeras i 
strandzonen är oklart. Hur tillgängligheten till strandlinjen, och hur syftet med 



 

43 

MKB för Nykvarn ÖP 
Antagandeversion 

Juni 2014 
 

strandskyddet, påverkas, beror helt av hur bebyggelsen anpassas. Med allmänna 
gemensamma mötesplatser och stråk går det att tillgängliggöra strandlinjen i samband 
med utbyggnad. ÖP föreskriver att syftet med strandskyddet inte får skadas samt att 
land- och vattenanknutna värden inte får skadas. Allmänheten ska alltid ha möjlighet att 
passera inom ett område som är minst 25 meter brett från stranden. Vid dessa platser är 
det mycket viktigt att gränsen mellan privat och offentlig är mycket tydlig, exempelvis 
genom staketdragningar, så att det tydligt framgår att stranden är allmänt tillgänglig. 

Förslag till åtgärder 

Konsekvenser av nollalternativ 
Nollalternativet saknar tydliga riktlinjer kring bebyggelse i den regionala grönkilen. I 
nollalternativet bildas inga nya skydd av grönområden. Inga större satsningar görs på 
leder och GC-vägar. 

-2, Risk för märkbara negativa konsekvenser för den regionala grönstrukturen då tydl iga r ikt l injer 
saknar 

I nollalternativet saknar de tydliga restriktioner som finns kring bebyggelseutveckling i 
grönkilen. Det finns därför en risk för märkbara negativa konsekvenser för den regionala 
grönstrukturen.  

-1 Små negativa konsekvenser för t i l lgång t i l l ,  samt skydd av, al lmänna rekreationsområden  

I ett nollalternativ införs inga nya skydd för värdefulla natur- och rekreationsområden i 
eller utanför tätorten. Ingen sammanhållen strategi för bebyggelseutveckling antas i 
nollalternativet varpå rekreationsskog riskerar att ianspråktas. 

+/- 0 Inga el ler obetydl iga konsekvenser för t i l lgänglighet t i l l  a l lmänna rekreationsområden  

Satsningar på nya leder, gång- och cykelvägar samt anläggningar för rekreation och 
friluftsliv kopplade till grönområden och vatten uteblir. 

Förtydl ingar kr ing intrång i  strandskyddat 
område 
Där intrång i strandskydd görs bör intrången följa de 
generella riktlinjerna för LIS (Landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen); 

! Sammantaget inte omfatta mer än en begränsad del av 
kommunens strandskyddade strandområden. 

! Områdena bör vara sådana som helt eller delvis redan 
är ianspråktagna. I oexploaterade områden kan LIS-
områden pekas ut för åtgärder som stärker det rörliga 
friluftslivet. 

! Den passage som sparas för allmänheten ska även 
gynna växt- och djurliv 

! Intrången ska medverka till att uppnå de nationella 
miljömålen och får ej motverka dessa.  Det är likaså 
väsentligt att visa att förslagen inte minskar 
möjligheterna att uppnå eller upprätthålla 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. 

Övriga åtgärder 
! Avgränsningen för riksintresset för rörligt friluftsliv bör 

preciseras i översiktsplanering för att få en sammahållen 
syn på avgränsning och riksintressets värdekärnor. 

! Där intrång görs i strandskyddat område är det extra 
viktigt att allmänhetens tillgänglighet förtydligas genom 
tydliga gränser mellan privat och offentligen. Det bör 
exempelvis finnas staket mellan privat tomt och 
strandpromenader. 

! Ta fram en informationsstrategi med syfte att göra 
kommunens naturområden, stigar, badplatser, m.m. 
tillgängliga för kommunens invånare. Tydlig information i 
och kring kommunens rekreationsområden. 

! Komplettera Grönplanen med ett mer detaljerat förslag 
till lokal grönstruktur, som utgår från kommunens behov 
av ekosystemtjänster, rekreationsområden och 
värdefulla ekologiska spridningssamband. 
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Biologisk mångfald och geologi 
Som underlag för konsekvensbedömningarna har Grönstrukturplan för Nykvarns kommun – 
tätorten och tätortsnära grönytor (2011) används tillsammans med GIS-material över de gröna 
kilarna, biotopskyddsområden, riksintresse för natur, natura 2000, ängs- och betes 
inventeringen (TUVA), våtmarksinventeringen, skogsstyrelsens skikt över naturvärden, 
nyckelbiotoper och sumpskogar samt kommunens inventering över värdefulla 
naturområden. 

Befintlig situation 
Kommunen ligger inom den naturgeografiska regionen Svealands sprickdalslandskap 
med lerslätter och sjöbäcken. Stora delar av Nykvarns ytor är uppodlade åkermarker, 
särskilt norr om tätorten längs med sjön Turingens västra sida, samt stora delar av 
Taxinge och ett samlat område i Kämsta och Stångarö strax norr om Mindals sjösystem.  

Södra Nykvarn är däremot mer skogsklädd såsom området runt sjön Yngern och 
Almnäs-området. Längs med sjöar och åkerkanter dominerar lövträden och tidigare 
ängsmarker är antingen brutna till åker eller igenväxta med främst ek och lind. 
Ädellövträden finns samlade kring sjöar och vattendrag, kyrkogårdar, alléer, gårdar, 
Vidbynäs och Taxinge slott. 

Värden och tillgångar 
Nykvarns läge i Stockholms läns sydvästra ände innebär att tillgången av skog och natur 
fortfarande är goda relativt ett mer centralt läge i Stockholm.  

Skogar 

Vad gäller skogar med höga naturvärden utmärker sig Yngenområdet särskilt. Området 
är även av riksintresse för naturvården och utgör en värdekärna i Bornsjökilen. Området 
består huvudsakligen av kuperad skogsmark där barr- och blandskogar avbryts av 
hällmarker och rikligt med våtmarker. Övriga platser med höga skogliga värden är bl.a. 
Lövsnäsbadet, Vidbynäs, Jägarskogen, Polisviken, Brygghusviken, Oxvreten och 
Sandtorp. 

Figur 11.   

Befintliga kända naturvärden 
inom kommunen.  
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Kulturlandskapet, ängs och betesmark 

Naturvärden inom kulturlandskapet består av småbiotoper som åkerholmar, brynzoner, 
murar och småvatten. Många av tätortens parker består av naturparker där gran, tall och 
triviala lövträd växer och bidrar till biologisk mångfald i tätorten och gröna korridorer 
genom tätorten. I de kulturhistoriska parkerna finns särskilt höga värden i form av 
solitära ädellövträd. Tillgången på ängs- och betesmark inom kommunen är mycket liten.  

Våtmarker 
Kommunen har relativt gott om sumpskogar. Som särskilt betydelsefulla våtmarker kan 
nämnas den tätortsnära Hökmossen (även nyckelbiotop), komplexet Miaren-Mindalsjön-
Kämstasjön-Lundesjön-Ånstasjön- Norra Måsnaren, Rösmossen, Stenmossen och 
området kring Taxingeån. Mindre våtmarksområden finns spritt i hela kommunen. 

Ekologiska samband 
Bornsjökilen förbinder gröna ytor från Salem via Södertälje och vidare mot Nykvarn. 
Kilen har en värdekärna i Nykvarn runt Yngenområdet. I värdekärnan är den biologiska 
mångfalden särskilt hög. De gröna kilarna är en mellankommunal angelägenhet och 
samarbete finns genom Södertörnsekologerna som utför regionala inventeringar. 
Ekologiska samband för Stockholms län har utretts översiktligt i Landskapsanalys för 
RUFS 2010. Analysen visar på att det finns starka samband för barrskog och arter 
knutna till äldre tallar (fig. 12) över i stort sett hela kommunen. Analysen för ädellövskog 
visar dock på ett svagare samband (fig. 13), här finns värdekärnor främst i anslutmining 
till Södertälje, kring Turingen samt i Taxinge. Analysen för naturliga gräsmarker visar på 
ett mycket svagt samband. 

Geologiska värden, sandmiljöer 
I Nykvarn finns två stora och för samhället betydande åsar, isälvsavlagringar från senaste 
istiden, Turingeåsen och Taxingeåsen. Turingeåsen har ett stort vetenskapligt värde med 
många och ovanliga geomorfologiska formationer inom en liten area. Som i många åsar 
finns i kanterna på formationen åsgropar, vid Turingeåsen finns åsgroparna även i 
åsformationen vilket är ovanligt. Fem av åsgroparna utgör sjöar, Bylammen, Hundsjön, 
Kattlammen, Haglammen och Yngerns öga. Längs åsarna kan finnas fin sand i åsens 
botten, dessa kan vid sydvända lägen innehålla intressanta och ovanliga insekter. En 
sådan sandmiljö där sand ligger solexponerat i söderläge finns i södra delen av Oxvretens 
friluftsområde. 

Brister och problem 
Ianspråkstagande av naturmark 

För att driva samhällsutvecklingen har kommunens markområden bytts ut mot andra 
områden med lägen som är mer strategiska ur bebyggelsesynpunkt. Därvid har och 
kommer skogsbeståndet att minska både genom byte och genom exploatering på egen 
mark.  

Skogsbruk/jordbruk/dikning 

Då stora andelar skog i kommunens och privata ägor står under produktivt syfte är den 
gamla skogen ovanlig. Även stora skogområden längs Yngens värdefulla stränder har 
kalavverkats. I produktionsskogen liksom i tätortens skogslika parker råder en generell 
brist på död ved. 

Ogödslade och hävdade ängs- och betesmarker är mycket ovanligt i Nykvarns kommun. 
Mark som tidigare pekats ut inom ängs- och betesinventeringen har förlorat sitt värde 
som ängs- och betesmark genom igenväxning eller gödselpåverkan. Detta har medfört 
att ängens växter och djur har trängts undan från kommunen. De ängsmarker finns kvar 
är isolerade vilket inte är hållbart i ett längre perspektiv. Många av kommunens 
våtmarker är påverkade av dikning. 
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Barriärer 
Trots en god tillgång på mark uppstår fysiska barriärer när vägar, anläggningar och 
bostäder byggs, företrädesvis när tätorten växer blir tillgången till grönområdet och de 
ekologiska sambanden extra ansträngda. Särskilt starka barriärer finns i nord-sydlig 
riktning i form av bl.a. E20 och järnvägen. Men barriärer finns även i öst-västlig riktning 
genom väg 509. Nykvarn är även omgiven av Mälaren, Turingen, Yngen och en rad 
mindre sjöar och våtmarker som förstärker dessa barriärer ytterligare för arter som inte 
klarar av att ta sig över blöta miljöer. 

Figur 12.  Habitatnätv
erk för ädellövskog. Kartan är ett 
utsnitt av en länskarta från 
Landskapsanalys för RUFS 2010 
av Ulla Mörtberg och Andreas 
Zetterberg, KTH. Kartan har 
kompletterats med kommungräns 
för Nykvarn.  

Figur 13.  Habitatnätv
erk för barrskog. Kartan är ett 
utsnitt av en länskarta från 
Landskapsanalys för RUFS 2010 
av Ulla Mörtberg och Andreas 
Zetterberg, KTH. Kartan har 
kompletterats med kommungräns 
för Nykvarn.  
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Kunskapsbrist 

Kunskapen om sandmiljöer med naturvärden inom kommunen är lågt och fler 
inventeringar behövs. 

Lagskyddad natur 
De befintliga reservaten Jägarskogen, Björkviksmossen, Bårsjön och Vackstaskogens 
naturreservat skyddas enligt MB och de föreskrifter som finns i respektive 
reservatsbeslut. Kommunen har även en rad allmänna biotopskydd i form av bl.a. 
åkerholmar, alléer och småvatten i odlingslandskapet samt naturminnen i form av 
solitära ekar och en tall. Yngernområdet utgör riksintresse för naturvården. Riksintresset 
innebär visst skydd även för landmiljöer, även om riksintressets främsta syfte är för 
Yngerns vattenmiljö. 

Konsekvenser för biologisk mångfald och geologi av 
föreslagen plan 
Översiktsplanen riskerar att påverka naturmiljön negativt genom ianspråktagande av 
värdefull natur vid Sandtorp och i viss mån Stensättras bebyggelseområde. Stockholm 
syd – Mörby riskerar att ta höga naturvärden i anspråk och öka barriäreffekten i nord-
sydlig riktning. Översiktsplanen kommer även medföra positiva konsekvenser tack vare 
nya naturreservat, förbättrade förutsättningar för ängsmark och sandmiljöer och förslag 
på ekodukter och landskapsbroar.  

Konsekvenser av bostadsutveckling 
Anspråkstagande av naturmark 
-1 t i l l  -2, Risk för små t i l l  märkbara negativa konsekvenser för höga naturvärden vid Stensättra, 
Taxinge och Finkarby 

Vid Stensättra förekommer nyckelbiotoper (storblockig aspskog) samt 
naturvärdesområden (enligt skogsstyrelsen) med lövskog och barrblandskog som riskerar 
att påverkas negativt av den nya bebyggelsen. Utpekat bebyggelseområde vid Taxinge 
överlappar med nyckelbiotop med alsumpskog samt naturvärdesområde med 
hagmarksskog. Riktlinjer för naturmiljö pekar på att naturinventeringar ska göras vid ny 
bebyggelse samt att hänsyn ska tas till nyckelbiotoper och att särskild vikt ska läggas på 
sumpskogar i anslutning till sjöar och vattendrag. Om detta följs bedöms negativa 
konsekvenser för områdets naturvärden som små.   

Inom bebyggelseområdet Finkarby finns naturvärden som främst associeras med 
Taxingeån och dess ravinsystem. Strandskyddet ska enligt riktlinjer beaktas och naturen 
kring Taxingeån är även utpekad som tätortsnära skog med höga rekreationsvärden. I 
sydöstra delen av bebyggelseområdet finns ett sumpskogsområde. Området som riskerar 
att påverkas har troligen lägre naturvärde, men bör ändå bevaras p.g.a. av dess 
vattenhållande och renande effekt samt dess förutsättningar för att utveckla värden. 

– 3, Stora negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av naturvärden och fragmentering av 
sammanhållen natur vid Sandtorp 

Vid Sandtorps bebyggelseområden finns sumpskogar som riskerar att avvattnas av den 
nya bebyggelsen. Sumpskogarnas naturvärden är oklara vilket behöver fastställas med 
inventering. Bebyggelseområdet ligger även inom område som utpekas med måttliga 
naturvärden i kommunens grönstrukturplan. Det finns även planer på att förbinda 
Sandtorp med en ny vägförbindelse till Hökmossvägen. Detta skulle fragmentera den 
idag sammanhängande Sandtorpsskogen. Sammantaget bedöms detta medföra stora 
negativa konsekvenser. 
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Ekologiska samband och barriärer 
- 1 t i l l  -2, Risk för små t i l l  märkbara negativa konsekvenser p.g.a. ny bostadsbebyggelse stärker 
barr iäreffekter i  den regionala och lokala grönstrukturen 

Områden för bostadsutveckling finns utpekade inom Bornsjökilens värdekärna. Två 
mindre områden, ett vid Hökmossen och ett intill Vackstaskogens naturreservat samt 
ytterligare ett område vid Rimsjön. Den regionala grönkilen är ett viktigt grönt samband 
och utvecklingen medför negativ påverkan på dessa. Påverkan ses dock inte som 
betydande då ingreppen är små och inga betydande barriärer skapas. Ingreppen riskerar 
dock att öppna upp för följdexploateringar i grönkilen. Riktlinjerna för naturmiljö 
föreskriver att den regionala grönstrukturen ska bevaras i sammanhängande stråk. 
Planen föreskriver även att ny bebyggelse i dessa lägen måste miljöbedömmas särskilt 
vad gäller intrång i kilen samt att bebyggelsen måste anpassas så att den inte blir för tät 
eller medför att natur, kultur- och rekreationsvärden skadas.  

Enligt utvecklingsplanerna för området finns även tankar kring att förbinda Hökmossen 
med Brokvarn med en vägförbindelse. Denna typ av utveckling riskerar att medföra 
större negativa konsekvenser för de ekologiska sambanden då ett större våtmarksområde 
av klass 3 riskerar att avvattnas och fragmenteras. 

Norr om tätorten riskerar sammanlänkningen av tätorten med Vidbynäs att öka 
barriäreffekten för arter som rör sig i öst-västlig riktning norr om tätorten. Denna 
planerade sammanlänkningen ligger inom den lokala grönstrukturen. 

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 
- 3, r isk för stora negativa konsekvenser på grund av ianspråktagande av värdeful l  natur och 
ökad barr iäreffekt vid Stockholm syd-Mörby 

Flera utpekade naturvärden som riskerar att påverkas finns inom verksamhetsområdet 
Stockholm syd - Mörby. Centralt i området samt söder om järnvägen finns även 
nyckelbiotoper (alsumpskog samt barrnaturskog). Riktlinjerna för natur föreskriver att 
hänsyn ska tas till nyckelbiotoper. Detta har även illustrerats på markanvändningskartan. 
Det finns dock stor risk för att nyckelbiotopen påverkas negativt eftersom tillrinningen 
kommer att påverkas av nya vägar och hårdgjord mark och luftfuktigheten minskar då 
kringliggande marker hårdgörs. 

Inom området finns flera arter som indikerar på mycket höga skogliga värden (till ex 
grön sköldmossa, kattfotslav och vedtrappsmossa). De flesta av dessa arter växer på 
platser med rikligt med död ved, hög slutenhet och luftfuktighet. Exploateringen 
kommer både att ta dessa marker i anspråk, men troligen även påverka hydrologin i de 
kvarvarande områdena så att de speciella förhållanden som arterna indikerar försvinner. 

Verksamhetsområdet kommer även att medföra att de ekologiska sambanden i främst 
nord-sydlig riktning försvagas, dels genom att värdefull natur riskerar att påverkas men 
även genom att den nya bebyggelsen i sig är en barriär. Att nyckelbiotoper bevaras och 
gröna stråk genom verksamhetsområdet planeras kan minska barriäreffekten något. 
Riktlinjen att koppla samman grönstråk genom området med den regionala grönkilen ses 
som positivt. Det är dock viktigt att de gröna korridorerna inom området förläggs där de 
högsta naturvärdena förekommer. Det är viktigt att de gröna korridorerna får tillräcklig 
bredd då verksamhetsområdet kommer att generera både ljus och ljudstörning samt 
störning från mänsklig närvaro som verkar avskrämmande för större djur. 

Konsekvenser av grönstruktur och skydd 
+ 3, stora posit iva konsekvenser då nytt naturreservat och en lokal grönstruktur pekas ut  

Ett nytt naturreservat är beslutat vid Vidbynäs och visas i översiktsplanen. Vid 
Sandtorpsskogen, Polisviken, Båglanberget samt Taxingeån förslås skyddsåtgärder för 
naturen. Detta medför stora positiva konsekvenser för dessa områden då de skyddas 
från framtida exploatering. Det är dock oklart vilket typ av skydd som planeras för 
nämnda områden. 
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Utpekande av en lokal grönkil medför stora positiva konsekvenser för naturvärden inom 
dessa områden och ekologiska samband inom kommunen eftersom det ger tydliga 
riktlinjer för fortsatt utveckling i kommunen så att fragmentering av större 
sammanhängande områden kan undvikas. Den lokala grönstrukturen kommer också att 
stödjas av planförslagets strategier, som innebär att ny bebyggelse främst ska uppföras i 
anslutning till befintlig bebyggelse, så att landskapet inte ytterligare fragmenteras. 
Samtidigt finns redan idag stora barriärer (E20) i den lokala grönstrukturen som även 
kommer att förstärkas av ÖPförslaget genom bebyggelseområdena Vidbynäs-Turinge. 

Konsekvenser av riktlinjer 
Utöver de ovan beskrivna konsekvenserna förskriver översiktsplanen en rad riktlinjer 
som om de följs kan ge positiva konsekvenser för kommunens naturmiljöer. 

+ 1 Förbättrade förutsättningar för ängsmark  

Översiktsplanen kan bidra till förbättrade förutsättningar för ängsmarker. Riktlinjerna 
pekar här på att kommunen ska arbeta för att återta beteshävd på värdefulla ängsmarker 
samt öka andelen naturvårdsanpassade beten genom tillsyn och rådgivning på 
djurhållande gårdar. Kommunen ska även följa upp senaste ängs- och 
hagmarksinventeringen genom kontakter med markägarna.  

+ 3, Möjl ighet t i l l  stora posit iva konsekvenser för vi l t  och smådjur tack vare ekodukter och 
landskapsbroar. 

Nykvarn har redan idag vägar där kollision med vilt ofta sker, E20 norr om Stockholm 
syd - Mörby är särskilt drabbat. Enligt riktlinjer bör landskapsbroar och ekodukter 
beaktas vid vägprojekt. Ekodukter och särskilt landskapsbroar kan ge mycket positiva 
konsekvenser för detta problem. Anläggande av denna typ av åtgärd måste dock först 
föregås av utredningar kring var djuren rör sig och vilken typ av över eller undergångar 
som är lämpliga med tanke på landskapets topografi samt vilka djur som rör sig. 

Förslag till åtgärder 

 

Figur 14.  Äng- och 
betesmark med höga 
naturvärden är sällsynta inom 
kommunen. Med 
översiktsplanens riktlinjer kan 
förutsättningarna stärkas. 

! Förtydliga riktlinjer för bebyggelseområdet Stensättra så att det 

tydligt framgår att bebyggelsen ska anpassas till befintliga 

nyckelbiotoper och naturvärden. 

! Förtydliga riktlinjer för Finkarby så att förutsättningarna för 

bevarande av befintliga naturvärden stärks. Områdets 

sumpskog inventeras i detalj innan exploatering. 

! Anpassa grönstråket som förbinds med den regionala kilen 

genom Stockholm syd så att de mest värdefulla naturområdena 

ingår i grönstråket. 

! Riktlinjer kring återskapande av ängsmarker och sandmiljöer 

bör läggas till eftersom dessa naturtyper är mycket ovanliga i 

kommunen. 

! Kommunen bör starta ett mellankommunalt samarbete med 

kommunerna inom regionen för bevarande av den regionala 

grönkilen. 

! Bilväg mellan Sandtorp och Hökmossen bör utgå ur planerna 

då vägen kommer att fragmentera ett idag obrutet område. 

! Etablera en diskussion med Strängnäs och eventuellt 

Eskilstuna kommun för att tillsammans med Södertälje kommun 

planera för en förlängning av Bornsjökilen in i Sörmlands län. 

En sådan diskussion bör rymma idéer kring en gren av kilen 

intill Mälaren. 

! Förtydliga riktlinjer för nyckelbiotoper så att även en skyddszon 

kring nyckelbiotoper inkluderas. 
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Konsekvenser av nollalternativ 
De negativa konsekvenserna av nollalternativet bedöms som större än de som kommer 
av översiktsplanen eftersom nollalternativet saknar tydliga riktlinjer kring bevarande av 
naturvärden. Den spridda bostadsutvecklingen riskerar även att fragmentera 
naturvärdesområden i större omfattning. 

Konsekvenser av bostadsutveckling 
Ianspråkstagande av naturmark 
- 3, Risk för märkbara negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av värdeful l  natur 

Risken för ianspråktagande av värdefull natur i nollalternativet ses som likvärdig 
planförslaget. Eftersom bostadsutveckling kommer att ske mera spritt är det dock andra 
platser som riskerar att påverkas i nollalternativet än i planförslaget. Nollalternativet 
saknar även de riktlinjer för hänsynstagande av exempelvis sumpskogar och 
nyckelbiotoper som finns i planförslaget. P.g.a. detta är risken att värdefull natur tas i 
anspråk större i nollalternativet. 

Ekologiska samband 
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser för ekologiska samband då sammanhängande områden 
r iskerar att fragmenteras 

Avsaknaden av strategisk utveckling inom bebyggelseområden medför att 
bostadsutvecklingen blir mer spridd. Risken för fragmentering av samlade områden ses 
därför som större i nollalternativet.  

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 

Ianspråkstagande av naturmark 
- 4, Risk för stora negativa konsekvenser p.g.a. verksamhetsutveckl ing 

Stockholm syd – Mörby kommer att utvecklas även inom nollalternativet, men inte med 
samma samordning och strategiska tänk som inom översiktsplanen. I ÖP finns en tydlig 
strategi att bevara grönstråk inom området, vilket saknas i nollalternativet. 
Verksamhetsområdet kommer därför få större konsekvenser i nollalternativet. Risken för 
att området kommer att bli en omfattande barriär är även större i nollalternativet. 

Det finns även risk för att verksamheter utvecklas mera spritt inom kommunen. 
Eftersom verksamheter ofta är ytkrävande och det finns risk för störande verksamheter 
ses risken för negativa konsekvenser som större inom nollalternativet. 

Konsekvenser för grönstruktur 
+/- 0 Nya naturreservat, lokalt utpekad grönstruktur saknas i  nol lalternativet  

I nollalternativet saknas de förslag på naturreservat som finns i ÖP. Dessa miljöer saknar 
således långsiktigt skydd i nollalternativet. I nollalternativet saknas även utpekande av 
särskilt värdefulla naturmiljöer som kommunen ska bevara, även utpekad lokal 
grönstruktur saknas i nollalternativet. 
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Vattenmiljö 
Som underlag till konsekvensbedömningarna har Grönstrukturplan för Nykvarns kommun – 
tätorten och tätortsnära grönytor (2011) används tillsammans med data över 
vattenförekomsternas statusklassningar, Miljökvalitetsnormer och risker från VISS 
Vatteninformation Sverige samt Länsstyrelsens GIS-underlag över Värdefulla vatten för 
fiske, naturvård och kultur.  

Befintlig situation 
Värden och tillgångar 
Samtliga vatten har inventerats av Södertörnsekologerna. Kunskapen om kommunens 
sjöar och vattendrag värden är därför relativt hög. Nedan nämns mest betydande 
vattenrelaterade värden och brister inom kommunen. 

Yngern 
Yngern delas av Nykvarns, Södertäljes och Gnesta kommuner. Hela Yngenområdet är 
av riksintresse för naturvården och utgör en värdekärna i Bornsjökilen. Sjön är även 
utpekad som Värdefulla vatten (ska prioriteras inom skyddsarbetet med miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag) av länsstyrelsen och som Ekologiskt särskilt känsligt 
område av Södertälje kommun (2004). Sjön är djup och har tidigare klassats som 
näringsfattig, men undersökningar har visat att sjön går mot ett allt mer mesotroft 
tillstånd. Yngern har mycket hög biologisk mångfald som kan relateras till dess rena 
vatten – det finns en hög andel renvattenkrävande, försurningskänsliga, sällsynta och 
hänsynskrävande arter. En fauna lik den som finns i Yngern har inte hittats i någon 
annan sjö eller vattendrag, detta gör Yngern unik. Yngerns rena vatten har sedan flera år 
diskuterats i regionala sammanhang som möjlighet för reservvattentäkt. 

Mälaren 
Nykvarns Mälarstrand är relativt obruten med höga bergskanter som på mindre partier 
bryts av fritidsbebyggelse. Mälaren utgör riksintresse för rörligt friluftsliv bl.a. p.g.a. dess 
naturvärden. Mälaren utgör även riksintresse för yrkesfiske och är av länsstyrelsen 
utpekad som Särskilt värdefullt vatten för fiske och Värdefullt vatten för naturvården. 

 

Figur 15.  Ekologisk 
status, avrinningsområden, 
vattenskyddsområden och 
enskilda avlopp 
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Mälaren är en ytvattentäkt som dagligen förser 2 miljoner personer med dricksvatten. 

Vällingen 
Vällingen, som delas med Södertälje kommun, är utpekad som Värdefullt vatten för fiske 
av länsstyrelsen. Vällingen är vattentäkt (vattenskyddsområde) åt Mölnbo, Hölö samt 
Järna. Vällingen är mesotrof och har aningens förhöjda närsaltshalter. 

Lilla och stora Måsnaren 
Lilla och stora Måsnaren hänger samman genom ett sund under E20. Vattnet är relativt 
grumligt och sjöns omgivning består av åker- och skogsbrukslandskap. Bebyggelse med 
bl.a. bostäder, koloniområden och campingplats finns runt sjön. Lilla Måsnaren utgör 
tillsammans med sin omgivning en bra rast- och häckningsplats för fåglar. Längs 
stränderna växer bladvass och det har även bildats små vassöar på sina håll i sjön. 

Turingeån 
Turingeån rinner genom tätorten från Yngern till Turingen. Trots att ån rinner genom 
tätorten är naturliga strandzoner i stora delar bevarade. Åns södra del är omgärdad av 
stora ogenomträngliga vassbälten på dess västra sida. Här förekommer bäver och ett rikt 
fågelliv. Ån får ett rent tillskott av vatten från Yngern och flera arter har troligen sin 
lekplats i ån. Turingeån med dess närområde är av stor vikt för spridningen av 
vattenlevande organismer och organismer knutna till strandzonen.  

Taxingeån 
Taxingeån är utpekad som Särskilt värdefulla vatten för kulturmiljövården och ska 
prioriteras i skyddsarbetet med miljömålet Levande sjöar och vattendrag, Taxingeåns 
ravinsystem har ett meandrande lopp som löper genom skog och öppen mark, från 
Långsjön i västra Nykvarn och ut till Mälaren. I stort sett är nästan hela Taxingeån 
klassats som nyckelbiotop av skogsstyrelsen. Ån bedöms ha flera bra öringsbiotoper, 
liksom förekomst av vimma och flodnejonöga. Vattnet bedöms som rent. 

Grundvatten 
Turingeåsen har i rapporten ”Dricksvattenförekomster i Stockholms län – prioritering 
för långsiktigt skydd” nämnts som potentiellt intressant som grundvattenmagasin för 
framtida vatten-/reservvattenförsörjning. Särskilt intressanta är grundvattenmagasin som 
ligger i nära anslutning till sjöar med god kvalitet där det finns möjlighet att förstärka 
grundvattentillgången genom s.k. inducerad infiltration. Exempel på sådana 
högprioriterade grundvattenmagasin är Bommersviksmagasinet i Turingeåsen som ligger 
i direkt anslutning till sjöarna Yngern och Vällingen, som bägge har god vattentillgång 
och bra vattenkvalitet. 

Skyddade vattenmiljöer 
Sjöar och vattendrag skyddas generellt genom strandskyddet. Yngern skyddas som 
riksintresse för naturvården samt är utpekad som Ekologiskt särskilt känsligt område, del 
av strandzonen har även starkare skydd genom Jägarskogens naturreservat och mindre 
biotopskyddsområden. 

Mälaren skyddas genom riksintresse för det rörliga friluftslivet samt riksintresse för 
yrkesfiske. Kring Taxinge skyddas även Mälarstranden och Taxingeån inom riksintresse 
för kulturmiljövården. 

Problem och brister 

Vandringshinder och påverkade flöden 
Turingeåns flöde är inte bekymmersfritt, flera markägare bor nära ån, nederbördens 
naturliga variation, av människan eller av bävern skapade dammar aktualiserar 
skötselfrågor och driftkostnader. Det finns nio dammar i Turingeån: regleringsdammen 
vid Yngerns utlopp, dammen vid Nyhammar, Stålbruksdammen, 
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Pensionatsdammen/Kvarndammen, Järndammen, Branddammen, Ströpstadammen, 
Vidbynäsdammen samt dammen vid Sundsör. 

Nedre delen av Taxingeån riskerar att torka ut under sommartid då det tas vatten för att 
konstbevattna närliggande åker. Vid mynningen kan det lätt bildas en sandbank. Ett 
stycke uppströms mynningen ligger Taxinge kyrka. Här har markrörelser mot ån gjort att 
kyrkan riskerade att rasa. För att förhindra detta gjordes utfyllnader och stensättningar 
mot ån. Vid lågvatten utgör denna stensättning ett kraftigt vandringshinder för fisk.  

Förorening och näringsämnespåverkan 

Under åren 1946 till 1966 släpptes stora mängder kvicksilver ut från pappersbruket vid 
Turingeån, mellan sjöarna Yngern och Turingen. Restaurering, bl.a. inkapsling av 
föroreningar genom anläggande av ny botten, har skett. Men höga halter av kvicksilver 
finns fortfarande i sediment och vattenpelare.  

Sjön Måsnaren kan delas in i Lilla Måsnaren och Stora Måsnaren och förbinds med en 
kanal som rinner under E20. Lilla Måsnaren är starkt påverkad av närheten till Södertälje 
tätort och dagvatten från Geneta. Metallhalterna i sedimenten är höga och vattnet är 
mycket näringsrikt vilket gör att syrebrist förekommer.  

 

Mil jökval i tetsnormer (MKN) för vatten 
Inom kommunen finns 18 s.k. vattenförekomster – 5 sjöar, 3 
vattendrag och 10 grundvattenförekomster. Samtliga 
vattenförekomster omfattas av miljökvalitetsnormer 
(MKN)som normalt säger att God Ekologisk (ytvatten), 
Kemisk och Kvantitativ (grundvatten) status uppnås till 
2015. Större delen av vattenförekomsterna har idag God 
status både vad gäller Ekologisk, Kemisk och Kvantitativ 
status. (När det gäller kemisk status, uppnår svenska vatten 
inte god status när det gäller kvicksilver, då detta är extremt 
svårt att uppnå, beskrivs kemisk status normalt exklusive 
parametern kvicksilver). 

Ytvatten 
Av sjöarna har idag Vällingen och Måsnaren Måttlig 
Ekologisk status. De bedöms vara i risk för att MKN God 
Ekologisk status 2015 inte kan uppnås p.g.a. övergödning 
och har fått tidsfrist att nå MKN 2021. 

Mälaren-Gripsholm har idag God Ekologisk och Kemisk 
status, men bedöms ändå vara i risk för att MKN för kemisk 
status inte uppnås p.g.a. hamnverksamhet. Ingen tidsfrist 
har dock getts. Vid bl.a. Stensättra och Björnnässtrand finns 
bostadsbebyggelse med enskilda avlopp som påverkar 
vattenkvaliteten. 

Turingen har beslutad (2009) ekologisk status Måttlig, men 
de senaste bedömningarna (ännu ej beslutad) visar på God 
Ekologisk status. Turingen bedöms trots detta vara i risk att 
MKN inte kan uppnås och har därför fått tidsfrist till 2021 
vad gäller övergödning. Vid Berga Ö, i anslutning till sjön, 
har bebyggelsen enskilda avlopp som påverkar 
vattenkvaliteten. 

Turingeån (endast norra delen mellan Turingen och 
Mälaren) har beslutad (2009) Ekologisk status Måttlig, men 
har enligt de senaste bedömningarna bedömts ha God 
Ekologisk status. Vattendraget bedöms dock vara i risk att 
MKN inte uppnås i tid och har fått tidsfrist till 2021 p.g.a. 
övergödning och vandringshinder. 

Grundvatten 
Samtliga grundvattenförekomster har idag God Kvantitativ 
och Kemisk status. Taxingeåsen-Taxinge, Turingeåsen-
Turinge samt Malmsjöåsen Södra bedöms dock vara i Risk 
att Kemisk MKN inte uppnås till 2015 p.g.a. stor 
föroreningsbelastning och risk med olyckor på väg. Ingen 
tidsfrist har getts. 

Konsekvenser för vattenmiljön av föreslagen plan  
Störst risk för negativa konsekvenser p.g.a. ianspråktagande av strandzon finns på 
sträckan Turinge-Berga Ö- Stensättra och Björnnässtrand. Planen rymmer även flera 
åtgärder som kommer att ge positiva konsekvenser för vattenmiljöer – såsom anslutning 
till kommunalt VA, utpekande av vattenanknutet reservat och utrivning av 
vandringshinder. 
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Konsekvenser av bostadsutveckling 

Ytvatten, Strandmiljö 
- 1 t i l l  -2, Risk för små t i l l  märkbara negativa konsekvenser p.g.a. bebyggelse i  Turingens, 
Mälarens och Taxingeåns strandzoner vid Turinge-Berga Ö – Stensättra, Hal lsta och 
Björnnässtrand samt Taxinge-Finkarby 

Enligt riktlinjerna för landsbygdsutveckling måste strandskyddet beaktas (upphävt 
strandskydd omprövas vid detaljplaneläggning eller ändring av detaljplan). Riktlinjerna 
för vatten föreskriver dessutom att detaljerade inventeringar av naturvärden ska göras 
vid vattennära projekt. Om dessa riktlinjer följs bedöms konsekvenserna för Turingen, 
Mälarens och Taxingeåns strandzon som små. 

Samtidigt föreskriver riktlinjerna för landsbygdsutveckling att husen ska placeras i 
attraktiva lägen mot vattnet. Detta är möjligt där sjöarna kantas av öppna miljöer med 
god sikt över vattnet. I övrigt finns en risk att dessa riktlinjer går emot riktlinjerna att 
strandskyddet måste respekteras. Vid Hallsta ligger exempelvis hela bebyggelseområdet 
inom strandskyddad område.  

Kommunen uttrycker en vilja att respektera strandskyddet, men samtidigt finns en vilja 
att utnyttja strändernas upplevelsevärden för bebyggelseutveckling. ÖP föreskriver att 
syftet med strandskyddet inte ska skadas där dessa intressen står emot varandra. Land- 
och vattenanknutna värden får inte skadas. Hur stora konsekvenser utvecklingen av 
dessa orter kommer att medföra för Turingen och Mälarens strandnära miljöer är 
beroende av hur stora ingrepp kommunen tillåter i strandzonen och hur väl den nya 
bebyggelsen kan anpassas till befintliga värden. Eftersom Nykvarns strandzon är relativt 
oexploaterad finns dock goda förutsättningar att kunna kombinera utvecklingen med 
bevarande av värdefulla biotoper. 

Ytvatten, vattenkvalitet 
+ 3, Märkbara posit iva konsekvenser tack vare anslutning t i l l  kommunalt VA och skärpa r ikt l in jer 
för enski lda avlopp 

ÖPförslaget baseras på möjlighet att ansluta bebyggelsen till kommunalt VA. Eftersom 
kommunen idag endast har kommunalt VA i tätorten och Vidbynäs kommer detta att 
medföra märkbara positiva konsekvenser för vattenkvaliteten i Turingen och Mälaren. 
Denna positiva effekt är troligen större än de negativa konsekvenser som uppstår från 
dagvattnet från de nya bebyggelseområdena. Eftersom översiktsplanen saknar tydlig 
etappindelning för utveckling på landsbygdsutveckling finns det risk för att 
bebyggelseutvecklingen blir spridd inom de utpekade områdena. Detta medför att det 
finns risk för att det tar lång tid innan VA kan anslutas till dessa områden och den 
negativa påverkan på Mälaren från enskilda avlopp kommer att kvarstå till dess. 

Där det inte finns möjlighet att ansluta till kommunalt VA föreskriver planens riktlinjer 
att den som ansöker om att anlägga enskilt avlopp ska kunna visa att anläggningen klarar 
uppställda renings- eller funktionskrav och att anläggningen kommer att underhållas och 
kontrolleras på ett sådant sätt att funktionskraven klaras. En VA-plan för fastigheter på 
landsbygden tas fram, där olika tekniska och ekonomiska lösningar utreds. 

 

Figur 16.  Olika 
sländarter (på bilden flickslända) är 
ofta känsliga för syrebrist, som ofta 
orsakas av övergödning.  
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- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser då bebyggelse i  strandnära lägen försvårar 
dagvattenhantering 

Ny bebyggelse på naturmark och ökad trafik som bebyggelseutveckling innebär medför 
ökad dagvattenavrinning och ökad föroreningsgrad av dagvattnet. För att detta inte ska 
medföra försämrad vattenkvalitet i närliggande sjöar och vattendrag måste höga krav på 
omhändertagande av dagvatten ställas. Allt dagvatten inom avrinningsområde hamnar 
slutligen i recipienten. Dagvatten från all bebyggelse inom ett avrinningsområde kan 
därför påverka vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag trots att de inte ligger i anslutning 
till varandra, men i sådana fall finns bättre förutsättningar att ta hand om dagvattnet 
samtidigt som naturlig vegetation kan rena vattnet innan det når recipienten.  

Riktlinjerna för dagvattenhantering föreskriver att fastigheter vid nyexploatering inte bör 
avge mer dagvatten än före exploateringen. Där bebyggelse föreslås nära eller i direkt 
anslutning till vatten är det svårt att kunna ta hand om allt dagvatten och detta riskerar 
att påverka recipienten negativt i större omfattning. Lokalt omhändertagande av 
dagvatten genom infiltration i naturmark är längs Turingeåsen och Taxingeåsen inte 
lämpligt p.g.a. stor föroreningsrisk för grundvattnet. Här kan andra mer tekniska 
åtgärder krävas. 

Grundvatten 
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser p.g.a. föroreningsrisk av Turingeåsens- och 
Taxingeåsens grundvattenförekomster 

De stora grundvattenförekomsterna längs Turingeåsen och Taxingeåsen riskerar att 
påverkas negativt av den nya bebyggelsen p.g.a. av att förorenat dagvatten riskerar att 
förorena grundvattnet. Eftersom åsarna består av sand rinner förorenat vatten snabbt 
igenom jordlagren till grundvattnet. Riktlinjerna för vatten föreskriver att tekniska 
lösningar som garanterar att vattnet är rent när det når grundvattnet ska krävas. 

Trots detta bedöms det finnas en risk att förorenat vatten når grundvatten-
förekomsterna. Denna risk är störst för tätorten, vidare upp mot Vidbynäs och Turinge 
samt sträckan Svartbro-Finkarby-Taxinge. Det bör även framhållas att den befintliga 
bebyggelsen redan idag omfattas av denna risk.  

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 
Vattenkvalitet 
-1 t i l l  - 2, Risk för små t i l l  märkbara negativa konsekvenser för vattenkval i teten p.g.a. ökad 
avrinning av förorenat dagvatten från Mörby Syd. 

Utvecklingen av verksamhetsområdet Stockholm syd-Mörby kommer att medföra ökad 
ytavrinning på grund av att omfattande naturmark hårdgörs. Föroreningsgraden av 
dagvattnet kommer även att öka betydligt på grund av mängden trafik som kommer att 
ske i området. Större delen av området ligger inom avrinningsområdet Inloppet till 
Turingen, vilket innebär att allt dagvatten inom avrinningsområdet avvattnas mot 
Turingeån och slutligen hamnar i recipienten Turingen. En mindre del av området ligger 
inom avrinningsområdet Utloppet av Måsnaren, vilket innebär att denna del avvattnas mot 
Måsnaren (som till större delen ligger inom Södertälje kommun). 

 

Figur 17.   

Vattenmiljö med värdefull 
vegetation 
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Planen pekar på att dagvattenhantering kommer att ske i öppna diken och dammar samt 
att infiltrering på varje fastighet bör tillämpas och vara en utgångspunkt för karaktären 
av gestaltningen av naturstråk genom området och för gaturummet. Riktlinjerna för 
verksamhetsområdet föreskriver att dagvattensystem ska förläggas i större grönstråk och 
att bebyggelsestrukturen ska vara uppdelad med hänsyn till hantering av dagvatten i 
öppna bäckar. Om dessa riktlinjer följs bör den ökande belastningen av näringsämnen i 
recipienten Turingeån och Turingen vara liten. Eftersom Måsnaren idag inte uppnår 
God Ekologisk status (och avståndet till recipienten är kortare) bedöms risken för 
negativa konsekvenser i denna del som större. Det är viktigt att exploateringen föregås 
av detaljerade dagvattenutredningar.  

Konsekvenser av grönstruktur och skydd 
+ 3, Stora posit iva konsekvenser tack vare nytt naturreservat med vattenanknytning och utökat 
strandskydd 

Det föreslagna naturreservatet vid Turingens östra strand ligger i direkt anslutning till 
vatten. Även Taxingeån och Polisviken, där skyddsåtgärder för naturen föreslås, ligger i 
direkt anslutning till vatten. Detta medför mycket positiva konsekvenser för 
vattenmiljöerna då dessa skyddas från framtida exploatering. Det är dock oklart vilket 
typ av skydd som kan bli aktuellt för Taxingeån och Polisviken. De utökade 
strandskydden medför även stärkta förutsättningar för att bevara dessa värdefulla 
strandzoner i framtiden. De utökade strandskydden ligger dock på platser där 
bebyggelsetrycket är lågt. Utökat strandskydd skulle ha större betydelse där 
bebyggelsetrycket är större, till exempel längs Turingen, Mälaren eller Norra Yngerns 
östra stränder. 

Konsekvenser av övriga riktlinjer för vatten 
- 1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a. störning och påverkan på strandzon vid 
t i l lgängliggörande av Turingeån 

Enligt riktlinjer för vatten ska Turingeån göras tillgänglig med strandpromenader. Vid 
tillgängliggörande av Turingeån är det viktigt att den naturliga strandzonen bevaras och 
att för vattendragen ekologiskt viktiga träd bevaras i strandzonen. Om detta görs 
bedöms de negativa konsekvenserna bli små. 

+ 2, Möjl ighet t i l l  märkbara posit iva konsekvenser då djur ska beredas möjl ighet att passera 
vandringshinder 

Översiktsplanens riktlinjer för vattenmiljö föreskriver att vandrande djurarter ska 
beredas möjlighet att passera hinder i naturen som vägar eller dammar. Det är dock 
oklart om detta betyder att befintliga vandringshinder ska åtgärdas eller om detta bara 
gäller nya hinder. Riktlinjerna kan dock komma i konflikt med kulturhistoriskt viktiga 
dämmen, vilket innebär att det kan vara svårt att helt genomföra dem. 

+ 2, Möjl ighet t i l l  märkbara posit iva konsekvenser om vatten från befint l ig jordbruksmark renas 

Översiktsplanens riktlinjer för vattenmiljö föreskriver att ytavrinning från jordbruksmark 
bör tas omhand i samband med exploatering. Eftersom jordbruksmark generellt läcker 
mycket näringsämnen kan detta medföra förbättrad vattenkvalitet i sjöar och vattendrag. 
Läckage från jordbruksmark som inte ligger i anslutning till exploatering kommer dock 
troligen att fortsätta då planen saknar riktlinjer för detta. 

Konsekvenser i relation till lagskydd 
Konsekvenser i relation till miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten 
MKN för ekologisk status för ytvatten rymmer både parametrar för vilka arter som 
finns, vattenkvalitet samt markanvändning i närmiljön och vandringhinder. 
Översiktsplanen kommer att påverka MKN vad gäller markanvändning i närmiljön 
negativt eftersom allt större del av Turingeån, Turingen och Yngern tas i anspråk. 
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Troligen är dock inte denna påverkan så omfattande att möjligheten att uppnå MKN 
påverkas eftersom strandskyddet generellt ska beaktas. 

Vad gäller parametern vattenkvalitet kommer dagvattenavrinning att öka vilket riskerar 
att påverka MKN negativt. Samtidigt möjliggör anslutning till kommunalt VA att 
näringsbelastningen från bebyggelseområden längst Yngern, Turingen och Mälaren att 
vattenkvaliteten kan förbättras. Denna positiva påverkan är troligen större än den 
negativa och kommer att bidra till att MKN för Yngern, Turingeån, Mälaren och 
Taxingeån kan bibehållas samt bidra till att den idag Måttliga Ekologiska statusen i 
Turingen kan förbättras. Eventuell utrivning av vandringshinder i Taxingeån och 
Turingeån bidrar ytterligare till denna positiva konsekvens för MKN. 

Måsnaren riskerar att påverkas negativt av förorenat vatten från Stockholm syd-Mörby. 
Måsnaren har idag Måttlig Ekologisk status, vilket medför att belastningen inte ska öka 
utan snarare förbättras. Översiktsplanen saknar idag en strategi kring hur statusen ska 
förbättras. Detsamma gäller Vällingen. Vällingen kommer troligen inte att påverkas av 
planerna i översiktsplanen. Men eftersom Vällingen idag har Måttlig ekologisk status 
krävs åtgärder som förbättrar statusen så att MKN kan uppnås. 

Vad gäller MKN för grundvatten uppnås idag både god kemisk och kvantitativ status 
men Taxingeåsen-Taxinge samt Turingeåsen-Turinge bedöms vara i risk för att kemisk 
status försämras p.g.a. stor föroreningsbelastning. Riktlinjen att tekniska lösningar ska 
krävas som garanterar att vattnet är rent när det når grundvattnet kommer troligen inte 
att vara tillräckligt då risken omfattar den befintliga belastningen. För att eliminera risken 
krävs att utredningarna kring befintlig belastning och hur denna kan avhjälpas tas fram. 

Konsekvenser i relation till riksintresse för naturvården och Ekologiskt särskilt 
känsligt område (Yngern) 

Inga ingrepp kommer att göras inom Yngerns riksintresse. Däremot planeras 
kompletterande bebyggelse i anslutning till riksintresset. Kompletteringarna kan medföra 
positiva konsekvenser för den känsliga vattenmiljön i Yngern eftersom belastningen av 
näringsämnen från enskilda avlopp kan minska om utvecklingen medför att bebyggelsen 
kan anslutas till kommunalt VA.  

Konsekvenser i relation till strandskydd 

Översiktsplanens riktlinjer pekar på att strandskyddet ska beaktas inom de strandnära 
bebyggelseområdena. Samtidigt pekar riktlinjerna på att bebyggelsen ska placeras i 
attraktiva lägen mot vattnet. ÖP föreskriver att där dessa intressen står emot varandra 
ska syftet med strandskyddet inte skadas och land- och vattenanknutna värden inte får 
skadas. Troligen kommer intrång i strandzonen att göras genom avstickare ned mot 
vattnet vid ett antal platser. Antal intrång i strandzonen, var intrången kommer att göras 
samt vilken typ av bebyggelse som planeras i strandzonen är oklart. Planens riktlinjer att 
bebyggelse ska ta yttersta hänsyn till naturvärden tolkas som att strandzonens främsta 
naturvärden inte kommer att tas i anspråk. 

Det finns dock en risk för att bebyggelseområden i strandzonen, främst sträckan Berga 
Ö – Stensättra - Hallsta– Björnnässtrand – Taxinge, kommer att få en barriäreffekt för 
arter som rör sig längs strandzonen. På detta sätt riskerar strandskyddets syfte att 
motverkas. 

Förslag till åtgärder 

Grundvatten 

Kommunen bör utveckla riktlinjerna kring föroreningsrisk av 
grundvattenförekomster så att även befintlig belastning 
kan avhjälpas. 
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Konsekvenser av nollalternativ 
Nollalternativet saknar översiktsplanens tydliga ambition att bygga strandnära, vilket 
kommer medföra mindre störning av strandzonerna. Nollalternativet saknar dock 
anslutning till kommunalt VA, utpekande av vattenanknutna reservat, utrivning av 
vandringshinder och riktlinjer för hantering av avrinning från jordbruksmark, vilket 
riskerar att medföra större negativa konsekvenser. 

Konsekvenser av bostadsutveckling 
Strandzon 
-1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a. r isk för ianspråktagande av strandzon 

I nollalternativet saknas en strategisk bostadsutveckling. Viss bebyggelse i strandzon är 
troligt, men nollalternativet är inte lika strategiskt riktad till strandnära utveckling i 
samma grad som planalternativet. Risken för negativ påverkan på värdefull strandzon är 
därför mindre med nollalternativet. 

Vattenkvalitet 
-3, Fortsatt märkbara negativa konsekvenser p.g.a. stora utsläpp från enski lda avlopp  

Med nollalternativet sker inte strategiskt utveckling av bebyggelseområden för att 
möjliggöra anslutning till kommunalt VA. Detta medför att de stora utsläpp som idag 
sker från enskilda avlopp kommer att fortsätta med nollalternativet. Nollalternativet 
bedöms därför medför fortsatt risk för märkbara negativa konsekvenser för 
vattenkvaliteten i kommunen. 

- 1, små negativa konsekvenser p.g.a. ökad dagvattenavrinning från bostadsområden 

Nollalternativet saknar den tydliga inriktningen på strandnära bebyggelse. 
Förutsättningarna för att omhänderta dagvatten är därför något bättre i nollalternativet. 

Strandzon 
! Kommunen bör vidareutveckla riktlinjer kring 

bebyggelse i strandzonerna för de olika 
bebyggelseområdena. Riktlinjerna kan exempelvis 
förtydligas med vilken typ av bebyggelse som tillåts i 
strandzonen - vilket bör vara bebyggelse som är till 
gagn för allmänheten. 

! Riktlinjer som motsvarar kraven på de områden som i 
andra län pekas ut som LIS-områden kan ställas upp. 

! Riktlinjerna kring vandringshinder bör förtydligas så att 
de gäller både uppkomst av nya hinder samt utrivning 
av befintliga. 

 

MKN 

! Kommunen bör ta fram en vattenplan där både 
ytvatten och grundvatten omfattas. Planen bör per 
avrinningsområde beskriva problem och åtgärder för 
att nå MKN för samtliga av kommunen 
vattenförekomster. För de vattenförekomster och 
avrinningsområden som delas med andra kommuner 
måste ett samarbete ske. 

Vattenkval i tet 
! Kommunen bör planera bebyggelsen efter 

landskapets topografi och naturliga avrinning så att 
dagvatten kan tas omhand även vid strandnära 
bebyggelse. 

! Kommunen bör inkludera riktlinjer för hur avrinning 
från befintlig jordbruksmark som inte ligger i 
anslutning till exploatering ska avhjälpas i 
översiktsplanen 

! Kommunen bör föra ett mellankommunalt sammarbete 
kring Yngerns känsliga vatten. Här bör även 
bevarande av naturlig strandzon inkluderas. 



 

59 

MKB för Nykvarn ÖP 
Antagandeversion 

Juni 2014 
 

Grundvatten 
- 3, Risk för stora negativa konsekvenser p.g.a. föroreningsrisk av Turingeåsens- och 
Taxingeåsensgrundvattenförekomster 

Liksom i planförslaget riskerar de stora grundvattenförekomsterna längs Turingeåsen 
och Taxingeåsen att påverkas p.g.a. av att förorenat dagvatten riskerar att förorena 
grundvattnet även i nollalternativet. Eftersom åsarna består av sand rinner förorenat 
vatten snabbt igenom jordlagren till grundvattnet. 

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 
- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser för vattenkval i teten i  Turingeån och Turingen p.g.a. 
ökad avrinning av förorenat dagvatten från Mörby Syd. 

Risken för negativ påverkan på Turingeån, Turingen och Måsnaren p.g.a. ökad avrinning 
av förorenat dagvatten från Stockholm Syd - Mörby ses som likvärdig i nollalternativet 
och planförslaget. 

Konsekvenser av grönstruktur och skydd 
+- 0, Fortsatt r isk för exploatering av värdeful la strandzoner 

Nollalternativet saknar de förslag till naturreservat, utvidgat strandskydd, utpekande av 
värdefull natur som ska bevaras samt lokal grönstruktur. Detta medför fortsatt risk för 
påverkan på strandzoner i dessa områden. 

Konsekvenser av övriga riktlinjer för vatten 
- 4, Fortsatt mycket stora negativa konsekvenser p.g.a. befint l iga vandringshinder och r isk för 
uppkomst av nya 

Nollalternativet har ingen ambition att åtgärda befintliga vandringshinder i vattendragen 
och saknar riktlinjer som hindrar uppkomst av nya vandringshinder. Vandringshinder 
har inte bara visat sig påverka vattenlevande arter utan påverkar även spridning av arter 
som lever vid sidan av vattnet. Nollalternativet bedöms därför medföra fortsatt mycket 
stora negativa konsekvenser. 

- 2, Fortsatt märkbara negativa konsekvenser på grund av avrinning från jordbruksmark 

Nollalternativet saknar riktlinjer kring att avrinning från jordbruksmark måste renas 
innan det når recipienten. Detta riskerar att medföra fortsatt märkbara negativa 
konsekvenser för vattenkvaliteten i kommunen. 
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Hälsa och säkerhet 
Som underlag för bedömningarna har följande underlag används: Bullerutredning 
Svealandsbanan, Nykvarns kommun- Bullernivåer med olika bullerskydd (ÅF 2011), Turinge-
Nykvarn Bullerutredning (Acoustic Control Laboratories 2007), Trafik och hastighetsmätning i 
Nykvarns kommun (Vägverket konsult 2007) samt Luftföroreningskartor från Stockholm 
och Uppsala läns Luftsvårdsförbund.  

Geografisk information om kommunens miljöfarliga verksamheter (A och B 
verksamheter) har angetts av kommunen. GIS-material kring transportvägar för farligt 
gods, stabilitetskarteringar, översvämningar, vattenskyddsområden och störda områden 
(gis.lst.se) samt riksintresse kommunikation (Trafikverket) har även används. 

Hälsa och säkerhet i nuläget 
Buller 
Nykvarns lantliga karaktär medför att det finns gott om tysta miljöer. De främsta 
bullerkällorna i kommunen består av Svealandsbanan och E4. Buller från E4 påverkar 
idag relativt få boende eftersom sammanhållen bebyggelse generellt ligger avskilt från 
motorvägen. Viss störning förekommer dock vid bostadsbebyggelse nära vägen, såsom 
Nytorp, Finkarby de södra delarna av Turinge. Troligen överskrids riktlinjer för 
bullernivåer vid bostäder vid dessa platser. Svealandsbanan löper rakt genom centrum 
och påverkar fler boende eftersom bostadsbebyggelsen är tätare här. De mest utsatta 
bostäderna här utsätts idag för ljudnivåer över de rekommenderade riktvärdena.  

Något förhöjda ljudnivåer förekommer även kring andra vältrafikerade vägar, även om 
riktvärden för ljudnivå i dagsläget klaras. Exempel på mer vältrafikerade vägar är 
Centrumvägen, Maskinförarevägen, och Järnavägen. Vid Trädgårdsvägen är 
trafikbelastningen lägre, men här förekommer en större del tyngre trafik.  

Norr om Södertäljevägen ligger en skjutbana som verkar störande när den används, i 
dagsläget används banan någon gång i månaden. Vid det koncentrerade 
verksamhetsområdet vid Mörby kan ljudnivån vara något förhöjd. 

Översvämningar 
Översvämning är inte en betydande risk inom kommunen idag. Mälarstranden är inte 
utsatt för någon betydande översvämningsrisk på grund av strandzonens höjdstigning. 
Vid 1000årsflöde kommer endast låglänta våtmarksområden i strandzonen att 
översvämmas vilket inte utgör en risk för människor. Våtmarksområdet vid sundet till 
Härnön kan komma att översvämmas. Detta kan medföra att den väg som leder ut till 

Bedömningsgrunder för buller 
Vid nybyggnation av bostäder eller vid väsentlig ombyggnad 
av trafikinfrastruktur eftersträvas riksdagens fastställda 
riktvärden för vägtrafikbuller och spårburen trafik. 
Riktvärdena fastställdes i samband med 
Infrastrukturpropositionen, 1996/97:53. Riktvärdena utgör 
huvudregler i Boverkets allmänna råd (2008:1). 

§ 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

§ 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

§ 55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad  

§ 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Avstegsfall 
Boverket har också formulerat fall där det i en 
avvägning mellan krav på ljudmiljö och andra intressen 
kan vara motiverat att göra avsteg från huvudregeln. 
Detta bör kunna övervägas: 

§ i centrala delar av städer och större tätorter med 
bebyggelse av stadskaraktär, till exempel ordnad 
kvartersstruktur. 

Avsteg kan också motiveras vid komplettering: 

§ av befintlig tät bebyggelse längs 
kollektivtrafikstråk i större städer 

§ med ny tätare bebyggelse, till exempel ordnad 
kvartersstruktur, längs kollektivtrafikstråk i större 
städer. 
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Härnön står under vatten, vilket försvårar rörelse till och från ön. I Turingeån finns 
regleringsdammar som förhindrar översvämning. Taxingeåns lopp har en djup ravin med 
plats för höga flöden. Det saknas kunskap om översvämningsrisk kring Yngerns 
stränder. 

Erosion, skred och ras 
Nykvarn består främst av grusåsar som inte är känsliga för skred. Längs Taxingeån vid 
mynningen mot Mälaren har markrörelser mot ån dock gjort marken instabil och Kyrkan 
har tidigare riskerat att rasa. Åtgärder har satts in för att minska risken. Vid planering 
intill ån måste utredningar kring skredrisken göras.  

Farligt gods, Miljöfarlig verksamhet 
E20, del av väg 509 och Södertäljevägen samt Svealandsbanan är rekommenderad 
transportled för farligt gods. Södertäljevägen utgör dock sekundär transportväg, vilket 
medför att transporten av farligt gods är begränsad. Idag förekommer viss 
bostadsbebyggelse, särskilt bostäderna kring Trafikplats Nykvarn, Engbergstorp och 
bostäder kring järnvägen vid Nykvarns centrum, inom riskavståndet. 

Miljöfarliga verksamheter (A och B verksamhet) finns idag vid i befintliga 
verksamhetsområden vid Färgvägen (Alcro Beckers och Nykvarns panncentral), 
Mörbyvägen (Söderenergis flisupplag) och Trädgårdsvägen (Strängbetong). 
Bensinmackar finns även i tätorten. 

Markföroreningar 
Enligt MIFO-inventeringen förekommer inga förorenade områden i Nykvarns kommun. 
Turingen, som tidigare var kraftigt förorenad, har tidigare restaurerats p.g.a. mycket höga 
halter av kvicksilver från pappersbruk. Åtgärderna behöver följas upp och riskerna med 
höga kvicksilvernivåer måste beaktas även fortsättningsvis. 

 

 

Figur 18.    Karta över 
översvämningsrisk, farligt gods, 
skredrisk och kraftledningar. 
Kraftledning längs Berga Ö saknas i 
kartan. 

Avstånd till farligt 
gods 

Rekommenderat minimi-avstånd 

mellan en primär transportväg för 

farligt gods och känslig bebyggelse 

är, enligt Länsstyrelsens rapport 

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 

(2000:0l), 100 meter.  

Avses bebyggelse lokaliseras 

närmare än 100 m från vägen och 

om risk föreligger ska en 

riskbedömning vara ett av 

underlagen vid den fortsatta 
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Luftföroreningar 
Luftkvaliteten i kommunen är generellt god och miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
hålls för samtliga ämnen som ingår i normen. Luftkvaliteten har även blivit något bättre 
sedan biogasbränsle övergavs för fjärrvärme. Något förhöjda värden finns kring E20, 
men även här ligger nivåerna tydligt under gränsvärdena. 

Strålning 
Större kraftledingar finns idag längs järnvägen, två befintliga 132 kV kraftledningar och 
en större transformatorstation vid Mörby som är av regional betydelse. Ca 50 m från 
kraftledningen klaras riktvärdet 0,4 �T. Längs järnvägsspår är fälten som starkast under 
ledningen men minskar snabbt med avståndet från denna. På 20 meters avstånd är fälten 
0,1 �T när tåget är långt bort. När tåget passerar ökar fälten under någon minut till 0,3 – 
1,2 �T. Risk för att bostäder påverkas av förhöjda strålningshalter finns idag främst i 
Turinge, Berga Ö, Nygård och i de centrala delarna av tätorten där järnvägen passerar. 

Höga halter av radon förekommer spritt i kommunen. Särskilt höga halter av radon 
förekommer vid Finkarby, Stensättra och östra tätorten. Här kan radonhalten överstiga 
1000 Bq/m3 i inomhusluft. 

 

Trafiksäkerhet 
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är låg på flera av kommunens vägar p.g.a. 
avsaknad av separata gång- och cykelvägar. 

Figur 19.     Diagram 
över strålningsnivåer vid olika 
styrkor på kraftledningar och 
avstånd från dessa. För att klara 
riktvärdet 0,4µ T för kommunens 
132 kV ledningar krävs enligt 
dagrammet ett säkerhetsavstånd 
på ca 50 m.   

Riktvärde – strålning från radon 
Radon kan komma från marken, hushållsvatten eller 
byggnadsmaterial. Gränsvärden för radon finns i bindande 
föreskrifter, till exempel Boverkets byggregler. Riktvärden 
finns i allmänna råd, till exempel Socialstyrelsens allmänna 
råd om radon i inomhusluft. Högsta radonhalt i nya 
byggnader får enligt Boverkets författningssamling, BFS 
2011:6 inte överskrida gränsvärdet 200 Bq/m3. För 
befintliga bostäder bör inte radonhalten överstiga samma 
halt, men halten är här ett riktvärde enligt Socialstyrelsens 
allmänna råd SOSFS 1999:22 (M) 

Riktvärde - strålning från kraft ledning 
Kraftledningar genererar strålning. Hälsoeffekterna av 
strålning är idag inte helt fastställda och bör därför hanteras 
enligt försiktighetsprincipen. Fastslagna nationella riktvärden 
för strålning från kraftledningar saknas i nuläget.  
Strålsäkerhetsmyndigheten förespråkar 0,4 μT som ett 
lämpligt riktvärde för denna typ av strålning.  
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Dricksvatten 
Nykvarns kommun har inget eget vattenverk utan försörjs med dricksvatten från 
Djupdals vattenverk i Södertälje. Dricksvattnet tas från Mälaren och infiltreras i 
Malmsjöåsen innan det via olika processer görs klart för leverans. I Nykvarn finns även 
lågreservoar som kan användas som reserv vid eventuell driftstörning, den innehåller ca 
700 kbm dricksvatten. Medeldygnsförbrukningen i Nykvarn är år 2012 ca 1550 
kubikmeter/dygn. Reservoaren räcker ca en halv dag och det finns därför behov av 
ytterligare reservvattentäckter. 

Konsekvenser för hälsa och säkerhet av föreslagen plan 
Ett stort antal nya bostäder planeras i områden med närhet till järnväg och motorväg 
vilket medför risk för höga ljudnivåer. Översiktsplanen kan även medföra positiva 
konsekvenser för ljudnivån i tätorten om den befintliga skjutbanan flyttas. Exploatering 
kring den förorenade och skredkänsliga Turingeån medför att bebyggelse uppförs i 
skredkänsliga områden och risk för att föroreningar frisätts. Det finns även risk för att 
människor utsätta för höga nivåer av elektromagnetiska fält från kraftledningar, särskilt i 
Turinge-Berga Ö. Konsekvenserna av eventuella översvämningar, skred och olyckor 
med farligt gods bedöms som små, om planens riktlinjer följs. 

Planen kommer även att medföra stora positiva konsekvenser för trafiksäkerhet och 
säkrad dricksvattentillgång. 

Konsekvenser av bostadsutveckling 
Buller  
Att förtäta och komplettera tätorten är positivt ur hållbarhetssynpunkt, men risken för 
att människor utsätts för ljudnivåer över rekommenderade riktvärden är samtidigt störst 
i dessa lägen då de normalt präglas av höga trafikflöden eller järnväg, som i regel 
genererar höga nivåer av ljud och vibrationer. 

- 2, Risk för märkbara negativa konsekvenser för l judnivån p.g.a. närhet t i l l  järnväg och 
högtraf ikerade vägar  

Risk för att människor utsätts för ljudnivåer över rekommenderade riktvärden är störst i 
tätorten vid bebyggelseområdet Skogslund som ligger i direkt anslutning till den redan 
idag bullerstörda Centrumvägen samt vid Betongen och de norra delarna av Sandtorp 
som påverkas av buller både från järnvägen och från Maskinförarvägen. Även vid 
Ströpsta, som ligger i direkt anslutning till Järnavägen och väg 509 samt vid Rimsjön 
(även öst om väg 509), som påverkas av buller från väg 509 finns risk för att riktvärden 
för buller överskrids. 

Även utanför tätorten finns risk för att riktvärden för buller överskrids. Detta gäller 
främst stråket från Plafondpenseln till Vidbynäs och troligen även Vänstra, området 
öster om Stockholm syd-Mörby samt de södra delarna av Finkarby, som påverkas av 
buller från E20. Här finns dock större plats att anpassa bebyggelsen till bullerkällan och 
arbeta med bullerbegränsande åtgärder. 

+ 1, Möjl ighet t i l l  små posit iva konsekvenser om skjutbanan förläggs t i l l  annan plats än tätort  

Vid den nuvarande skjutbanan, som idag genererar höga ljudnivåer när den används, 
planeras utveckling av bostäder. Då detta kräver att skjutbanan flyttas, kommer detta att 
medföra en förbättrad ljudsituation för området. Idag är det relativt få människor som 
bor i närheten av banan och som störs av dess verksamheter. Konsekvenserna bedöms 
därför som små positiva. Vart eller om skjutbanan ska flyttas är dock oklart. 

Översvämningar 
- 1, Liten r isk för negativa konsekvenser p.g.a. översvämning om rikt l injer för översvämning föl js 

Risken för översvämning är generellt små inom kommunen. Planens riktlinjer 
föreskriver dessutom att det inom områden med stor sannolikhet för översvämningar 
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inte bör tillkomma någon bebyggelse, med undantag för enkla byggnader som garage 
och uthus. Om dessa riktlinjer följs bedöms risken för att människor utsätts för fara som 
liten. Vid samtliga bebyggelseområden nära Mälaren, men även andra sjöar och 
vattendrag, måste översvämningsrisken beaktas vid fortsatt planering då vi till fullo ännu 
inte vet hur mycket klimatförändringarna kommer att påverka vattenstånd och flöden. 

Erosion. skred och ras 
- 1, Liten r isk för negativa konsekvenser längs Taxingeån, Turingeån samt i  v iss mån Rimsjön 
tack vare r ikt l injer för exploatering i  skredkänsl iga områden 

Risk finns att människor kan komma till skada då bostadsbebyggelse föreslås inom 
områden med instabila markförhållanden – längs hela taxingeån och turingeån samt norr 
om Rimsjön. Vid Taxinge-Finkarby måste skredrisken beaktas längs hela Taxingeån. 
Risk för skred förekommer även längs Turingeån. Längs åsträckan från Färgvägen till 
Gamla Strängsnäsvägen finns skredrisk och även här föreslås ny bostadsbebyggelse 
(Plafondpenseln-Vidbynäs). Planens riktlinjer föreskriver dock att identifierade ras- och 
skredområden ska utredas ytterligare i samband med detaljplanering och bygglov. 
Riktlinjer för erosion föreskriver att inga nybyggnationer får ske i områden med 
erosionsrisk (Me-områden) samt att skydd av erosionskänsliga områden kan säkerställas 
genom områdesbestämmelser. Om dessa riktlinjer följs bedöms risken för att människor 
kommer till skada som liten.  

Farligt gods 
- 1, Risk för små negativa konsekvenser p.g.a. ökad bostadsbebyggelse vid transportväg för 
far l igt gods om riskanalyser utförs och bebyggelsen anpassas t i l l  de rådande r iskerna 

Riskerna associerade med farligt gods via väg eller järnväg kommer att öka med 
översiktsplanen. Dels kommer fler människor att bo nära transportvägarna, dels kan 
godstrafiken öka så att befintliga risker ökar. Särskilt risk förekommer vid förtätning av 
tätorten, där en olycka med farligt gods vid järnvägen kan få konsekvenser för många 
människor. Riktlinjerna pekar på att bebyggelseplanering intill transportleder bör ta 
hänsyn tas till vilken typ av bebyggelse som ska etableras (icke känslig, normalkänslig 
eller särskilt känslig). Om denna typ av anpassning görs bedöms risken för att människor 
kommer till skada vid en eventuell olycka med farligt gods som små.  

Flera föreslagna utvecklingsområden för bostäder ligger inom 100 meter från 
trafiklederna för farligt gods och här kommer riskbedömningar att behövas. Eventuellt 
kommer även anpassning av bebyggelsen att krävas. Bebyggelseområdena där 
riskbedömningar kommer att behövas är Skogslund, Sandtorp och Betongen som ligger i 
direkt anlutning till järnvägen. Om riskanalys pekar på höga risker kommer det bli svårt 
att anpassa bebyggelsen vid Skogslund, då bebyggelseytan inte medger större 
anpassningar. 

Figur 20.   

Bostadsområdenas närhet till 
järnvägen medför risk för buller, 
olyckor med farligt gods och 
strålning från kraftledning.  
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Riskbedömningar kommer även att behövas vid Plafondpenseln som ligger i direkt 
anslutning till den sekundära transportleden (Södertäljevägen) samt sträckan 
Plafondpenseln-Vidbynäs, vars stråk sträcker sig över E20.  

Markföroreningar 
- 2, Liten r isk för märkbara negativa konsekvenser om markarbeten medför att föroreningar kr ing 
Turingeån fr isätts 

Stora delar av Turingeån är fortfarande kontaminerad av kvicksilver. Vid exploatering i 
närheten av ån är det risk för att inkapslade föroreningar frisätts, dels genom 
markbearbetning men särskilt om exploatering skulle medföra skred (Turingeån är 
skredkänslig). Om man vill planera för bebyggelse måste grundläggande provtagning av 
marken göras. Grönstruktur kan planeras om man inte förflyttar jordmassor i området. 
Riktlinjerna för landsbygdsutveckling föreskriver att hänsyn måste tas till skredrisk och 
att undersökningar med hänsyn till markbärighet och kvicksilverförekomst måste göras. 
Om detta följs bedöms risken för att föroreningar sprids som liten, även om 
konsekvenserna kan bli stora om en sådan olycka sker. Eftersom strandnära bebyggelse 
planeras vid Turingen är det viktigt att de nya boende är väl informerade om de 
föroreningar som finns i sjön. Fisk från Turingen bör inte ätas. 

Luftkvalitet 
- 1, Risk för små negativa konsekvenser för luftkval i tet i  tätorten p.g.a. förtätning och ökande 
traf ik 

Av den framtida befolkningsökningen kommer en ökning av transporter som i sin tur 
påverkar luftkvaliteten. Kommunen kommer att få något förhöjda halter av 
luftföroreningar p.g.a. ökade trafikmängder och tätare stadsrum. Denna påverkan är 
störst i tätorten där trafiken är högst och stadsrummen tätare. Det är dock inte sannolikt 
att halterna blir så höga att hälsovådliga effekter uppstår. 

Strålning 

Risk för höga halter av radon förekommer troligen inom samtliga bebyggelseområden. 
Fler människor kommer att bo i områden med höga radonhalter. Vid nybyggnation kan 
radonstrålning lätt avvärjas genom exempelvis radonsäker grund, denna påverkan ses 
därför inte som betydande. Vid bebyggelseutveckling är det viktigt att radonhalterna är 
kända så att rätt åtgärder kan sättas in så att gränsvärdet 200 Bq/m3 kan hållas. 

- 3, Risk för stora negativa konsekvenser p.g.a. närhet t i l l  kraft ledning sträckan Vidbynäs- Berga 
Ö samt bebyggelseområden nära järnvägen 

Särskilt risk för strålning över rekommenderade riktvärden förekommer på 
bebyggelsesträckan Vidbynäs-Berga Ö samt området öst om Stockholms syd-Mörby, 
som genomkorsas av kraftledningar. Det finns diskussioner kring att gräva ned 
kraftledningen längs Vidbynäs-Berga Ö (vilket skulle minska säkerhetsavstånder för att 
klara riktvärdet), men detta är i dagsläget oklart. Den tillkommande bebyggelsen bör 
planeras för att klara riktvärdet vid nuvarande kraftledning. 

Även vid Nygård finns viss risk för konflikt mellan bostadsbebyggelse och kraftleding, 
risken ses dock som mindre eftersom det finns större förutsättningar att inom 
bebyggelseområdet anpassa bebyggelsen så att riktvärden för strålning kan hållas. Risk 
för att människor påverkas av strålning från järnvägens kraftledning finns främst vid de 
bebyggelseområden som ligger i direkt anslutning till järnvägen – Skogslund-Lövhagen 
och Sandtorp.   

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 
Buller 
- 1, små negativa konsekvenser för l judnivån utanför verksamhetsområdet p.g.a. ökad l judnivå 
kr ing väg och järnväg 

Genom att samla störande verksamheter till ett område kan risken för att den förhöjda 
ljudnivån påverkar bostäder hållas nere i jämförelse med om verksamheterna sprids över 



 

66 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud 
MKB för Nykvarn ÖP 
Antagandeversion 
Juni 2014 
 

hela kommunen. Risken för att verksamhetsområdet verkar störande på befintliga 
bostäder eller planerad bostadsutveckling enligt ÖP ses som liten. Satsningen på att 
utveckla verksamhetsområdet kommer att medföra att tyngre transporter längs E20 och 
järnvägen ökar, vilket medför att ljudnivåerna kring transportvägarna kommer att öka 
något (se konsekvensbedömning bostadsområden/buller). 

Konsekvenser av nya vägförbindelser 
Trafiksäkerhet 
+ 3, Stora posit iva konsekvenser tack vare stärkt traf iksäkerhet 

Översiktsplanens förslag på nya gång- och cykelvägar medför stora positiva 
konsekvenser för gång- och cykeltrafikanter i tätorten och längs sträckan Vidbynäs – 
Stensättra. Riktlinjer för vägar förordar att vägar vid skolor och vägskolor skyltas till 30 
km/tim samt att hastigheten hålls nere med hjälp av markbeläggningar, avsmalningar, 
mittrefuger och sidoförskjutningar. Detta ger särskilt stärkt trafiksäkerhet i för barn 
skolområden. En särskild trafikplan ska även tas fram. 

Konsekvenser av övriga riktlinjer 
+ 3, Stora posit iva konsekvenser då en plan för reservvattentäckt tas fram. 

Översiktsplanen pekar på behovet av reservvattentäckter, att det bör finnas en reservoar 
som täcker ca två dagars förbrukning. Detta för att säkra tillgången vid större läckor, 
brandbekämpning och strömavbrott. Riktlinjerna föreskriver även att en åtgärsplan för 
säkerställande av reservvattentäckt ska tas fram. Detta skulle medföra stora positiva 
konsekvenser för dricksvattentillgången i kommunen. 

Konsekvenser i relation till lagskydd 

Riksintresse kommunikationsanläggningar enligt MB kap 3 

Järnvägen och dess station samt E20 är riksintresse för kommunikationsanläggningar. 
Riksintressena ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomst eller utnyttjandet av anläggningarna. Översiktsplanen saknar särskilda riktlinjer 
kring hur dessa riksintressen ska kunna tillgodoses, men pekar generellt på att varje 
projekt som rör riksintressen i detalj ska kunna visa hur hänsyn ska tas. Om så sker 
bedöms risken att påtagligt försvåra för riksintresset som liten. 

Förslag till åtgärder 

 

! Vid planering i bullerstörda områden måste kommunen 
tillse att det är möjligt att åberopa avstegsfall från 
riktlinjerna (kollektivtrafiknära) samt tillse att det är 
möjligt att bostäderna har möjlighet att få en tyst sida, i 
enlighet med Boverkets beskrivning av avstegsfall. 

! Kommunen bör planera väl inför flytt av tätortens 
skjutbana så att denna inte verkar störande för 
befintliga boende på den nya platsen samt tillse att 
banans nya plats inte förläggs till område som idag 
upplevs som tyst. 

! Anpassa bebyggelsen i Turinge – Berga Ö efter den 
befintliga strålrisken från befintlig kraftledningen. 

! Kommunen måste tillse att nya boende är väl medvetna 
om de föroreningar som finns i Turingeån och Turingen. 

! Utvecklingen av Nykvarns centrum måste i någon form 
av planinstrument, rimligen FÖP, utforma strategier 
som på lång sikt gör det möjligt att hantera riskerna 
med farligt gods, strålning och buller, samtidigt som 
centrum förtätas med bostäder och verksamheter.  

! Översiktsplanen måste kompletteras med riktlinjer kring 
hur riksintresse för kommunikationsanläggningar ska 
tillgodoses. 
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Konsekvenser av nollalternativ 
Nollalternativet visar på likvärdiga (små negativa) konsekvenser som ÖP vad gäller 
översvämning, skred, farligt gods och luftkvalitet. Även risken för spridning av 
markföroreningar (risk för märkbara negativa konsekvenser) ses som likvärdiga. I 
nollalternativet saknas framtagande av reservvattentäkt, vilket medför fortsatt risk för 
stora negativa konsekvenser.  

Konsekvenser av bostadsutveckling 
Buller 
- 1, Risk för små negativa konsekvenser för l judnivå i  bostäder då nol lalternativet saknar 
strategisk bostadsutveckl ing i  närhet av kol lekt ivtraf ik 

Eftersom nollalternativet saknar den strategiska inriktningen på bostadsbebyggelse i 
kollektivtrafiknära lägen är det troligt att bostadsbebyggelsen i nollalternativet sker mer 
spritt på landsbygden. Detta medför att risken för att rekommenderade riktvärden för 
ljudnivå i bostäder överskrids är mindre i nollalternativet i jämförelse med planförslaget. 
Samtidigt medför den spridda bostadsutvecklingen att fler områden kan få något 
förhöjda bullervärden i jämförelse med planen. 

Översvämningar 
- 1, Liten r isk för små negativa konsekvenser p.g.a. översvämning 

Risken för översvämning är generellt små inom kommunen. Viss risk för översvämning 
förekommer främst längs Mälaren. Nollalternativet har ingen tydlig strategi där 
bebyggelseområden styrs till stränderna, men viss bebyggelse längs stränderna är trolig. 
Nollalternativet saknar tydliga riktlinjer för att tillse att riskerna behandlas i 
detaljplaneringen. Konsekvenserna ses sammantaget som likvärdiga med planförslaget. 

Erosion, skred och ras 
-1, Liten r isk för små negativa konsekvenser p.g.a. erosion, skred och ras 

Eftersom bostadsutveckling kommer att ske spritt i kommunen, är det möjligt att ny 
bebyggelse kan komma att bli aktuell i skredkänsliga områden. Det verkar dock inte 
troligt att bebyggelseutveckling kommer att ske trots skredrisk i nollalternativet. Risken 
för negativa konsekvenser ses därför som likvärdig planförslaget. 

Farligt gods 
- 1, Liten r isk för små negativa konsekvenser p.g.a. far l igt gods 

Nollalternativet har inte en tydlig strategi på utveckling kring järnväg, E20 och 
Södertäljevägen, som utgör transportvägar för farligt gods. Färre människor kommer 
troligen att bo intill dessa vägar i jämförelse med planförslaget. Där exploatering kan 
komma att bli aktuellt i anslutning till dessa färdvägar kommer dock att krävas samma 
anpassning av bebyggelsen (icke känslig, normalkänslig och särskilt känslig bebyggelse) 
som i planförslaget. 

Markföroreningar 
- 2, Liten r isk för märkbara negativa konsekvenser om markarbeten medför att föroreningar kr ing 
Turingeån fr isätts 

Även den nu gällande ÖP pekar ut bostadsbebyggelse längs Turingeån och Turingen. 
Riskerna kring spridning av markföroreningar ses därför som likvärdiga i nollalternativet. 

Luftkvalitet 
- 1, Risk för små negativa konsekvenser för luftkval i tet i  tätorten p.g.a. förtätning och ökande 
traf ik 

Även i nollalternativet är en förtätning av tätorten aktuellt. Kommunen kommer att få 
något förhöjda halter av luftföroreningar p.g.a. ökade trafikmängder och tätare stadsrum. 
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Denna påverkan är störst i tätorten där trafiken är högst och stadsrummen tätare. Det är 
dock inte troligt att halterna blir så höga att hälsovådliga effekter uppstår. 

Strålning 
- 1, Risk för små negativa konsekvenser om bebyggelse placeras i  anslutning t i l l  kraft ledningar 

Eftersom bostadsutveckling inte kommer att styras till sammanhängande 
bebyggelseområden är det inte troligt att större tillskott av bebyggselse placeras i direkt 
anslutning till kraftledningarna (jämför bebyggelsestråk Turinge-Berga Ö i 
översiktsplanen). Troligen kommer dock viss utveckling ske nära kraftledningarna, vilket 
bedöms medföra små negativa konsekvenser. 

Konsekvenser av verksamhetsutveckling 

Buller 
- 1, små negativa konsekvenser för l judnivån utanför verksamhetsområdet p.g.a. ökad l judnivå 
kr ing väg och järnväg 

Risken för att verksamhetsområdet verkar störande på befintliga bostäder eller planerad 
bostadsutveckling ses som liten. Satsningen på att utveckla verksamhetsområdet 
kommer att medföra att tyngre transporter längs E20 och järnvägen ökar, vilket medför 
att ljudnivåerna kring transportvägarna kommer att öka något (se konsekvensbedömning 
bostadsområden/buller). 

Konsekvenser av vägutveckling 
Trafiksäkerhet 
+ 2, Märkbara posit iva konsekvenser då cykelplan tas fram och regionalt cykelstråk skapas 

Viss utbyggnad av GC-vägar kommer att ske, om än inte i samma omfattning som i 
översiktsplanen. Detta bedöms medföra märkbara positiva konsekvenser för 
trafiksäkerheten. 

Konsekvenser av övriga riktlinjer  
Dricksvatten 
- 4, Risk för mycket stora konsekvenser då drickvattentäkt saknas 

I nollalternativet kommer en vattenplan inte att tas fram. Den reservoaren som idag 
finns räcker ca en halv dag. Om ett scenario uppstår där den ordinarie vattentäkten inte 
kan användas under en längre tidperiod är det därför risk för stora negativa 
konsekvenser. 
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Hållbarhetsanalys 
Förslagets möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling belyses med hjälp av 
verktyget ”Värderosen” där faktorer för ekologisk, social, ekonomisk och fysisk 
hållbarhet vägs samman. För de hållbarhetsfaktorer där det är relevant har en 
underrubrik om planens påverkan ur ett barnkonsekvensperspektiv belysts.  

 

Ekologisk hållbarhet 
Transportenergi 
Den planerade tillkommande bebyggelsen är förlagd till befintlig bostadsbebyggelse 
vilket kan förbättra förutsättningarna för hållbara transporter. Bristen på prioritering 
mellan vilka områden som ska utvecklas först, tillsammans med den förväntade låga 
befolkningsökningen, medför dock att det finns en stor risk för att 
bebyggelseutvecklingen sprids mellan de olika bebyggelseområdena så att det tar lång tid 
innan varje bebyggelseområde uppnår de kritiska nivåer som krävs för etablering av 

Värderosen - verktyg för hål lbarhetsvärdering 

Värderosen är ett verktyg för att på ett översiktligt sätt kunna 
utvärdera hållbarheten i olika utvecklingsförslag. Verktyget 
underlättar en bedömning av förslagets påverkan som 
helhet, vilket minskar risken för att enskilda faktorer 
optimeras på andras bekostnad. Den helt fyllda ”rosen”, 
d.v.s. cirkeln, är det idealiskt hållbara förslaget. Verktyget har 
utvecklats av Ekologigruppen AB i samarbete med Arken 
arkitekter AB. 

Helhetssyn på hål lbar utveckl ing 
Samhällsbyggnad i allmänhet, och inom en översiktsplan i 
synnerhet, innehåller ett brett spektrum av konsekvenser för 
miljön. I strävan efter en hållbar utveckling, hanteras alltid 
många aspekter som i sitt genomförande till delar strider 
mot varandra. Strävan efter en god ljudmiljö, med ett  

minimum av bullerstörningar, strider t.ex. mot målet att skapa 
en tät, småskalig stadsmiljö med aktiva gaturum, eftersom 
biltrafik blandas med bebyggelse. Ofta eftersträvas också 
en sammanhållen stadsstruktur samtidigt som det är viktigt 
att grönstrukturen hålls samman, vilket kan vara svårt att 
åstadkomma samtidigt. 

Värderosen erbjuder en möjlighet att betrakta ett helt 
spektrum av hållbarhetsfaktorer samtidigt, vilket ger en bild 
av hur förslaget som helhet förhåller sig till hållbar 
utveckling. 

Flera av indikatorerna är mätbara, medan andra värderas i en 
bedömning. Bilden utgör inte ett absolut värde på 
hållbarhet, utan ska betraktas som en bedömning av 
möjligheterna till hållbar utveckling 

Förutsättningar för bedömningen 
I värderosen har förutsatts att planen genomförs med stor hänsyn till hållbarhetsaspekterna.  
En annan utformning kan naturligtvis ge ett annat resultat.  Bland annat följande har antagits: 

! Gestaltning och strukturer anpassas så att det bildas 
tydliga avgränsningar mellan offentliga och privata ytor.  

! Nya vägar och spår utformas med hänsyn till att ge 
minimal barriäreffekt och att inte dela landskapet där 
det är som mest känsligt. 

! Ny bebyggelse utformas med detaljerade anpassningar 
till natur- och kulturmiljövärden 

! Ny bebyggelse utformas så att barriäreffekterna i den 
regionala grönstrukturen blir så liten som möjligt 

! Ny bebyggelse utformas så att lokal grönstruktur vävs 
samman med stadsstrukturen 

! Ny bebyggelse utformas med en god dagvattenrening 
så att känsliga vattenmiljöer inte skadas 

! Bostäder planläggs med hänsyn till trafikbuller 

! Strandskyddets intentioner respekteras 

! Tätorternas utbyggnad utformas med hänsyn till 
kulturhistoriska byggnadsmönster och värdefulla 
strukturer i landskapet 

! Tät bebyggelse utformas med utgångspunkt från 
hållbarhetsfaktorer som t.ex. god rumslig integration, 
god revirindelning, välplanerade mötesplatser, offentliga 
gaturum och blandning mellan bostäder och 
verksamheter 

! Kollektivtrafiken görs attraktiv genom bl.a. attraktiva 
hållplatser och stationer i trygga, lättillgängliga lägen 

! Att de kommunala cykelleder som planeras kopplas till 
cykelbanor i tätorten och cykelparkeringsmöjligheter i 
stationsnära lägen 
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kollektivtrafik och service. Risken för att bilberoendet kvarstår och även ökar (p.g.a. att 
fler människor bor på landsbygden) under lång tid ses därför som stor. I tätorten 
bedöms hållbarheten kunna bli god men det är osäkert huruvida alla de utpekade 
utvecklingsområdena på landsbygden kommer kunna uppnå tillräckligt stort 
befolkningsunderlag för att skapa service och att kollektivtrafiken på dessa ställen kan 
utgöra ett reellt alternativ till bilen. 

Barnperspektivet 

God kollektivtrafik har stor betydelse för ungas möjlighet att ta del av olika aktiviteter 
och att träffas, framförallt för de som bor i landsbygdens orter. En struktur som gör det 
möjligt att bygga ut en god kollektivtrafik är därför positiv sett ur barnperspektivet. 
Risken för att det tar lång tid innan tröskelnivåer för kollektivtrafik på landsbygden 
uppnås avspeglas dock även här. 

Nollalternativ 

I nollalternativet fortsätter en spridd bostadsutveckling med bl.a. permanentning av 
fritidshus och eventuella feletableringar av ny bebyggelse. Småhus är den dominerande 
bostadsformen. Bristen på samlande strategi för bebyggelseutvecklingen gör att denna 
utveckling riskerar att inte samla tillräckliga underlag för service och kollektivtrafik vilket 
försämrar möjligheterna till hållbara transporter. Busstrafiken fortsätter med samma 
turtäthet vilket inte förbättrar möjligheterna till hållbara kollektiva transporter.  

Kretslopp och miljöteknik  
Kommunen har i dagsläget många enskilda avlopp vilka belastar sina omgivande 
vattenmiljöer. Det finns dessutom ett tryck på bostadsutveckling i områden som inte 

Figur 21.  Värderos för 
översiktsplanen och nollalternativet. 
 
För att belysa betydelsen av 
prioritering av utvecklingen på 
landsbygden visas även ett det som 
ett alternativ.  En prioritering av 
utvecklingen på landsbygden skulle 
medföra bättre hållbarhet för ett 
flertal parametrar.  
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har, och heller inte planeras att få, kommunalt VA. Enligt översiktsplanen måste vatten- 
och avloppsförsörjning vara löst innan det kan bli fråga om ny bebyggelse. 
Översiktsplanen medger en tätare struktur som kan skapa förutsättningar för utvecklat 
VA-nät, men bristen på prioritering av landsbygdens orter medför att det kan ta lång tid 
innan kommunalt VA kan byggas ut på vissa orter på landsbygden. Några innovativa 
kretsloppslösningar ingår dock inte i översiktsplanen. Ambitionen är att dagvatten ska 
behandlas och omhändertas lokalt vid exploatering vilket är positivt för vattenmiljön. 
Enligt översiktsplanens riktlinjer ska kommunen prioritera förnybara energikällor vid 
uppvärmning, samt prioritera inhemska förnybara energikällor, exakt hur detta ska gå till 
är dock oklart.  

Nollalternativ 
I nollalternativet finns ingen uttalad ambition om utvecklad miljöteknik gällande 
fjärrvärme eller VA i kommunen. Möjligheterna till hållbar vattenhantering, 
värmeförsörjning och miljöanpassade energilösningar är därför låg. 

Grönstruktur för ekosystemtjänster och biologisk mångfald 
I takt med att befolkningen ökar är det oundvikligt att naturmark kommer att tas i 
anspråk till fördel för bebyggelse. Planens strategier och riktlinjer pekar dock på flera 
faktorer som bidrar till att hållbart förvalta biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 
För detaljerade bedömningar se kapitel Areella näringar och ekosystemtjänster, Biologisk 
mångfald samt Vatten. 

Nollalternativ 
Nollalternativet saknar de tydliga strategier och riktlinjer som finns i ÖP-förslaget. För 
detaljerade bedömningar se kapitel Areella näringar och ekosystemtjänster, Biologisk mångfald 
samt Vatten. 

Social hållbarhet 
Grönstruktur för rekreation 
Planen medför att rekreationsområden kommer att tas i anspråk till fördel för 
bebyggelse. Samtidigt finns flera planer och riktlinjer som kommer att stärka 
förutsättningarna för naturrekreation och hållbart förvälta dessa värden. För detaljerade 
bedömningar se kapitel Rekreation och friluftsliv. 

Barnperspektivet 
Tillgång till attraktiva och varierande grönområden främjar barnens fysiska och psykiska 
hälsa. Detta märks bland annat på skillnader hos barn som har naturrika förskolegårdar 
är friskare och har en mer variationsrik lek än barn på naturfattiga förskolegårdar. Flera 
av de utpekade nya förskolorna är belägna centralt, vid busshållplats och service, i de nya 
bostadsutvecklingsområdena. Viktigt är att förskolorna ändå har tillgång till grönstruktur 
inom förskoleområdet eller i anslutning till förskolan. Översiktsplanens riktlinje att 
avstånd mellan park och bostad inte ska överstiga 300 meter är positivt ur ett 
barnperspektiv då barnen har begränsad rörlighet och är hänvisade till gång, cykel eller 
kollektivtrafik. Tillgången till natur påverkas också av tillgängligheten. Riktlinjen i 
översiktsplanen är att separata gång- och cykelvägar ska byggas, detta förstärker 
säkerheten för barn som rör sig mellan målpunkter. Översiktsplanen har flera riktlinjer 
med förslag för utveckling av friluftsliv och idrott som kan stärka barnens möjligheter till 
social och hälsosam fritidsaktivitet. 

Nollalternativ 
Nollalternativet saknar de tydliga strategier och riktlinjer som finns i ÖP-förslaget. För 
detaljerade bedömningar se kapitel Rekreation och friluftsliv. 
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Identitet 
Översiktsplanen har en tydlig strategi kring att utnyttja Mälarkusten. ÖP ställer även 
höga krav på estetik och arkitektonisk karaktär på både övergripande strukturer som 
enskilda byggnader. Flera av kommunens viktiga besöksmål har stark kulturhistorisk 
koppling och planeras också enligt översiktsplanens intentioner att förstärkas och 
utvecklas. Sammantaget kan det ge goda möjligheter att stärka Nykvarns identitet. 
Samtidigt finns en motsättning mellan riktlinjer och markanvändning då det sker en 
exploatering kring många av kommunens värdefulla kulturmiljöer, något som kan 
påverka värdena negativt om det inte sker på rätt sätt. Centrumutvecklingen i Nykvarns 
tätort öppnar upp för möjligheten att skapa en tätare bebyggelsestruktur med mer liv 
och rörelse vilket i förlängningen även kan skapa en starkare identitet åt tätorten. En 
uppenbar risk är dock att ortens nuvarande identitet med liten skala och mycket grönska 
blir svår att upprätthålla. Om bostadsutvecklingen på landsbygden kan ske enligt 
riktlinjer kring hur den ska anpassas till befintlig miljö finns också möjlighet att bygga 
upp en tydligare identitet kring landsbygdens bebyggelse. En prioritering av utvecklingen 
av landsbygdens orter skulle dock medföra stärkt möjligheter till att utveckla identiteten 
eftersom det då finns större möjlighet att ta samlat grepp om bebyggelsestruktur och 
områdeskaraktär. 

Barnperspektivet 
Identitetsskapande kring plats är extra viktigt för barn som i större utsträckning än 
vuxna är knutna till sitt närområde. Viktiga aspekter är områdets karaktär, hur det är 
omhändertaget, trygghet och även att det går att läsa bebyggelsens historia och 
sammanhang. En viktig del är kopplingen till kulturmiljöer för barn och ungas möjlighet 
till starkare identifikationsförmåga. Översiktsplanen bebygger värdefulla kulturmiljöer 
men planerar samtidigt för att skapa ny karaktäristisk bebyggelse med service och 
funktioner. Om man lyckas med att sammankoppla historiska kulturmiljöer med 
framtidens, ges en bra grund för ungas identitetsskapande via förankring i hemområdet. 

Nollalternativ 

De fornlämningar som visar på bosättningar och aktiviteter i Nykvarn under lång tid kan 
i nollalternativet skonas från exploatering. Däremot finns en risk att värdefulla 
kulturmiljöer kommer att förfalla på grund av dåligt underhåll och okunskap vilket 
påverkar den kulturhistoriska förankringen negativt. Planerings- och 
gestaltningsprinciper för etableringar på landsbygden och i tätorten uteblir vilket kan 
försämra även den tillkommande bebyggelsens koppling till landsbygdens och tätortens 
landskap.  

Möten och lokalt engagemang 
Utvecklingen av bostadsområden och verksamhetsområden i och kring tätorten 
Nykvarn kommer öka rörelseflödet av människor. I kombination med att centrum har 
utvecklats med nya bostäder och verksamheter och blandade funktioner skapas 
mötesplatser med goda förutsättningar för möten och ett mer levande stadsliv. Det finns 
mötesplatser både i och utanför tätorten. När det gäller lokaler för fritidsaktiviteter, är 
översiktsplanens intention att utreda det ytterligare behovet av lokaler och bland annat 
bygga ut en större kommunal idrottsanläggning. En sådan utveckling skapar också fler 
mötesplatser och i förlängningen platser där kommunens invånare kan mötas.  

På landsbygden kommer bostadsutvecklingen ske i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Planen föreskriver att mötesplatser ska tillskapas i alla mindre orter. Centrala bytorg 
knutna till hållplatser, möteslokaler och service ska eftersträvas i möjligaste mån. Med väl 
utformad tillkommande bebyggelse som i karaktär och skala kopplar till befintlig kan den 
nya bebyggelsen få en stark koppling till platsen. Kommunens mindre landsbygdsbyar 
kan då få en större funktionsblandning. Intentionerna i ÖP är att samlokalisera hållplats, 
service och i många fall också förskola. På så sätt ökar möjligheterna att åstadkomma 
levande mötesplatser i landsbygdens orter. Bristen på prioritering av landsbygdens orter 
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tillsammans med den förväntade ringa befolkningsökningen medför dock även här en 
risk för att det tar lång tid innan platserna uppfattas som levande. 

Barnperspektivet 
Skola och förskola utgör en viktig och stor del i vardagslivet för både barn och föräldrar. 
Att gå i skola och förskola i sitt närområde skulle kunna stärka barns och ungas koppling 
till platsen där de bor. Det är därför positivt med översiktsplanens nya utpekade 
förskolor, skolor och gymnasium. Om nya skolor och förskolor ska kunna öppnas på 
landsbygden krävs att befolkningsunderlaget blir tillräckligt stort., vilket det råder en 
osäkerhet kring. Öppna förskolan är ytterligare ett exempel på mötesplats där både 
vuxna och barn kan mötas och skapa kontakter. I dagsläget finns ingen öppen förskola i 
kommunal regi men Svenska kyrkan driver en välutnyttjad verksamhet i tätorten. 
Riktlinjen är att skapa fler alternativ för öppna förskolan inom kommunen.  

Nollalternativ 

Det råder fortsatt brist på samlingslokaler för fritids- och idrottsaktiviteter, något som 
kan slå extra hårt mot barn och ungdomar. Centrumutvecklingen skapar 
funktionsblandning och nya mötesplatser i Nykvarns tätort men den befolkningsökning 
som översiktsplanen medger blir inte lika stor i ett nollalternativ och således kommer 
flödena av människor inte heller att bli särskilt stora. Mötesplatser och service kan 
fortsätta att utvecklas spontant, men förutsättningarna för en sådan utveckling är sämre 
med tanke på det inte lika omfattande befolkningsunderlaget. Skalan och bebyggelsen 
kommer fortsatt vara liten vilket dock kan stimulera det lokala engagemanget.  

Trygghet 
Trygghet i stadsrummet beror av en rad olika faktorer och är ofta kopplat till vår 
upplevda trygghet och inte alltid den verkliga utsattheten. En aspekt är trafiksäkerhet. 
Översiktsplanens ambition att bygga nya och separata gång- och cykelvägar ökar 
tryggheten för oskyddade trafikanter. Orienterabarhet och överblickbarhet i 
stadsrummet är en annan aspekt som påverkar upplevelsen av trygghet. Översiktsplanen 
innebär att Nykvarn kommer att kunna fortsatt ha en överblickbar och mänsklig skala. 
Planens intentioner, att samla bebyggelse och funktioner längs aktiva stråk, ökar också 
förutsättningarna att röra sig i stråk som upplevs övervakade och trygga.  

Barnperspektivet 
Trafiksäkerheten antas öka i och med de nya gång- och cykelstråk som redovisas i ÖP. 
Detta är positivt i synnerhet ur ett barn- och ungdomsperspektiv då trafik kan utgöra 
stora barriärer för barns rörlighet i sitt närområde. Barn är beroende av säkra gång- och 
cykelvägar i sitt vardagsliv för att kunna ta sig till och från sina målpunkter, exempelvis 
skola, vänner och fritidsaktiviteter. Enligt översiktsplanen kommer den tillåtna 
hastigheten vid skolor och förskolor vara 30 km/h och den fysiska miljön sak genom 
utformning, markbeläggning mm för att bilisterna ska hålla låg hastighet.  

Ytterligare en trygghetsaspekt är tillgången och tillgängligheten till skola och förskola. 
ÖP återspeglar kommunens vision för 2025 om en skola och förskola som kännetecknas 
av kvalitet och närhet till invånarna. Flera nya potentiella förskolor pekas ut i ÖPs 
områdesbeskrivningar. Detta är positivt då det skulle kunna möta behovet från en 
växande befolkning och ökat antal småbarn på landsbygden. Positivt är även att behovet 
av en lågstadieskola utanför tätorten kan bli verklighet och fler barn som bor på 
landsbygden kan få kortare resvägar och en skola med koppling till sitt närområde.  

Nollalternativ 

Viss utbyggnad av gång- och cykelvägar sker även i nollalternativet, bland annat ett 
regionalt cykelstråk till Södertälje. En något förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter kan då förväntas, men marginellt. Den småskaliga strukturen och tryggheten i 
gaturummen drar upp hållbarheten samtidigt som tryggheten i trafiken och 
annekterandet av allmän mark minskar tryggheten.  
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Social mångfald 
Planen kan skapa större social mångfald, i synnerhet om utbyggnadsområdena bebyggs 
med bostäder av varierande typ, storlek och med olika upplåtelseformer. 
Översiktsplanens intention att samla funktioner och service till Nykvarns tätort i 
samband med centrumutvecklingen skapar förutsättningar för blandning, liv och rörelse 
kring centrum. Ytterligare tillskott av bostäder ger ett större befolkningsunderlag och 
förutsättningar för större blandning av boendetyper och upplåtelseformer vilket kan 
locka människor med olika behov som är i olika skeden av livet. Ambitionen är att i de 
mindre byarna komplettera bostadsbebyggelse och skapa nya funktioner vilket kan 
förstärka den sociala mångfalden. Här är det dock osäkert om det kommer bli så pass 
stora befolkningsökningar att det blir någon skillnad eller om landsbygden kommer 
fortsätta att vara relativt uniforma gällande funktioner och blandning av bostäder mm.  

Nollalternativ 

Bebyggelsen i kommunen kommer i ett nollalternativ domineras av småhus. Detta 
skapar ett homogent bostadsutbud som inte passar alla invånare. Bland annat kan detta 
leda till att äldre och ungdomar flyttar från kommunen vilket i sin tur skapar en 
homogen befolkningsstruktur. Den sociala hållbarheten minskar i nollalternativet till en 
följd av detta.  

Ekonomisk hållbarhet 
Lokala verksamheter och lokal ekonomi 
Utbyggnaden av Nykvarns centrum samt verksamhetsområdet i Stockholm syd-Mörby 
medför förbättrat utbud av lokaler i olika lägen och av olika typ. Befolkningsökningen i 
kommunen gör att underlaget för lokal service förbättras. Översiktsplanens ambition är 
att bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska ske genom en blandning av bostäder och 
verksamheter. Underlaget för lokala verksamheter förbättras således även på 
landsbygden. Bristen på prioritering av landsbygdens orter tillsammans med den 
förväntade ringa befolkningsökningen medför dock risk för att det tar lång tid innan 
kritiska nivåer för verksamheter på landsbygden kan uppnås. Genom att lokalisera 
lokaler för verksamheter i anslutning till hållplats och mötesplats i varje ort, inom de 
stråk som antas få störst genomflöden av människor, ökar möjligheterna till att 
verksamheter kommer till stånd. Möjligheterna att utveckla verksamheter knutna till 
besöksnäring bedöms också som goda.  

Arbetet med kommunens attraktivitet, genom utveckling av Nykvarn centrum och de 
attraktiva orterna på landsbygden, tillsammans med en utbyggd transportstruktur, 
bedöms öka kommunens attraktivitet för verksamhetsetableringar.  

Planerna för Stockholms syd öppnar upp för verksamheter i ett av regionens logistiskt 
sett mest attraktiva lägen. I Stockholms syd finns dock en viss risk att omfattande 
etableringar av storskaliga och extensiva verksamheter motverkar en mångfald av 
verksamheter av olika skalor och inriktningar. Handel kan också komma att prövas i 
Stockholm syd – Mörby. Här finns dock en överhängande risk för att handel kan utarma 
köpkraft från centrum. Dagligvaruhandel bör därför inte tillåtas i området. 

Nollalternativ 

Både centrumutvecklingen med nya verksamhetslokaler och utvecklingen av 
verksamhetsområdet i Stockholm Syd är aktuella i nollalternativet. Detta innebär att 
utbudet av lokaler av varierande sort och i olika strategiska lägen förbättras markant. Det 
sker dock inte en lika stor befolkningsökning i nollalternativet vilket innebär att 
befolkningsunderlaget för lokal service inte har lika bra förutsättningar. Det finns viss 
risk för feletableringar om det saknas en tydlig styrning av var och hur nya verksamheter 
ska lokaliseras. Utveckling av lokal service och verksamheter på landsbygden blir 
betydligt mer sparsam i ett nollalternativ och sker inte med någon sammanhållen strategi. 
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Samhällsekonomi och långsiktig ekonomi 
Översiktsplanens föreslagna bebyggelsestrukturer ger ökat befolkningsunderlag och 
lättare försörjningsbara strukturer. Större befolkningsunderlag bör generellt ge bättre 
förutsättningar för offentliga investeringar och gör det lättare för offentliga (och privata) 
verksamheter att klara svängningar t.ex. i befolkningens ålderssammansättning. En 
förutsättning för en ökad befolkning är dels översiktsplanens planberedskap men också 
kommunens förmåga att skapa attraktivitet för boende och näringsidkare som vill 
etablera sig i kommunen. Viktiga attraktivitetsfaktorer för både småhus, bostadsrätter 
och kontor är tillgången till kollektivtrafik och urbana verksamheter. För bostäder är 
ytterligare attraktivitetsfaktorer till exempel tillgång till grönytor och närhet till vatten. 
Nykvarn måste lyckas kombinera attraktiviteten kopplat till grönstruktur och vatten med 
tillgång till urbana verksamheter och kollektivtrafik för att kunna locka till sig nya 
invånare och verksamhetsutövare och skapa en långsiktigt hållbar ekonomi. Att 
lokalisera ny bebyggelse kring Nykvarns tätort är positivt då befintlig infrastruktur kan 
nyttjas. Bebyggelseutvecklingen på landsbygden förutsätter dock utbyggnad av ny 
infrastruktur för bland annat VA, vilket ofta är förknippat med stora samhällskostnader. 
En prioritering av utvecklingen på landsbygden skulle förbättra den långsiktiga 
ekonomin ytterligare eftersom förutsättningarna för kollektivtrafik, service och andra 
samhällsnyttor då skulle stärkas. 

Nollalternativ 

I nollalternativet kommer det bli svårt att finansiera en samordnad utbyggnad av VA, 
bredband och gång- och cykelvägar då det endast kommer ske mindre utbyggnader i 
fritidshusområdena som behöver förbättrad infrastrukturell service. Utan sammanhållen 
bebyggelse blir det inte samhällsekonomiskt hållbart att investera i dessa kostsamma 
projekt. Den spridda bebyggelsestrukturen och det begränsade invånarantalet gör att det 
generellt blir svårt att skapa underlag för samhällelig service och skapa attraktivitet i 
samma utsträckning som i översiktsplanens förslag. 

Projektekonomi 
Översiktsplanen pekar ut flera nybyggnadsområden som bedöms rymma 
attraktivitetsfaktorer gällande bostäder. Med utveckling av verksamheter kan fler nya 
bostäder ha närhet till ett utbud av service och kollektivtrafik. De nya planerna innebär 
också att planering i detaljskede kommer kunna rymma fler nya bostäder per 
planutredning vilket medger samordningsvinster.  

Nollalternativ 
Det är fortsatt attraktivt att bygga i Nykvarn men frånvaron av större utbyggnadsprojekt 
samt kostsamma investeringströsklar gällande exempelvis VA gör projektekonomin 
mindre hållbar. 

Fysisk hållbarhet 
Tillgänglighet för bil 
Biltillgängligheten kommer att förbättras med översiktsplaneförslaget. Det finns en 
koppling till storskaligt vägnät, bl.a. E20, som i förslaget kommer att utvecklas med två 
nya trafikplatser. Tillgängligheten inom kommunen kommer också att utvecklas med nya 
vägförbindelser. Inom verksamhetsområdet Stockholm syd finns också utrymme för en 
utvecklad vägförbindelse med Södertälje. Infartsparkering finns idag i centrum, i 
anslutning till tågstationen. Behovet av infartsparkeringar bedöms bli väsentligt större 
under tiden landsbygdens orter byggs ut, samtidigt som tillgängliga ytor för dessa blir allt 
mindre när centrum utvecklas. 



 

76 

Ersätt med sidhuvud Ersätt med sidhuvud 
MKB för Nykvarn ÖP 
Antagandeversion 
Juni 2014 
 

Nollalternativ 

I ett nollalternativ fortsätter tillgängligheten för bil att vara hög. Vägnät och säkerhet 
utvecklas kontinuerligt men inte med något samlat tag i samband med nyetableringar av 
bostäder. 

Hälsa och säkerhet 
Planen medför risker med bl.a. buller, farligt gods, strålning, skred och markföroreningar 
– men rymmer samtidigt riktlinjer för att kunna hantera dessa risker. För detaljerade 
bedömningar se kapitel Hälsa och säkerhet. 

Barnperspektivet 
Barn är mer utsatta än vuxna för hälso- och säkerhetsrisker. Luftföroreningar och 
trafiksäkerhetsaspekter är några exempel. Som nämnts tidigare är barn hänvisade till 
gång och cykel alternativt kollektivtrafik för att röra sig i sitt närområde och mellan 
målpunkter. Deras sinnen är inte helt utvecklade för att kunna uppmärksamma och 
fokusera så som vuxna. Om det blir en fördubbling av antalet invånare borde också 
trafikeringen i kommunen öka, något som påverkar trafiksäkerheten. Att, som i 
översiktsplanens riktlinjer, utveckla separerade gång- och cykelstråk är då ett bra 
alternativ för att förbättra säkerheten för barn och andra oskyddade trafikanter. 
Översiktsplanens ambition att ha låga hastighetsgränser kring förskolor och skolor och 
arbeta med utformning av gaturummet för att sänka bilisternas hastighet är också 
positivt ur ett barnperspektiv.  

Nollalternativ 
I nollalternativet hanteras samma risker som för ÖP-förslaget. En tydlig skillnad är dock 
bristen på reservvattentäkt. För detaljerade bedömningar se kapitel Hälsa och säkerhet 

Tillgänglighet för gående och cyklister 
Cykeltrafiken är i dagsläget fokuserad till rörelser inom tätorten. I ÖP planeras nya gång- 
och cykelvägar från Stensättra via Turinge ner till tätorten och även vidare via Stockholm 
Syd mot Almnäs i Södertälje. Ytterligare ett GC-stråk planeras från tätorten, via Lilla 
Ryssjön och vidare mot Taxinge-Näsby. Enligt riktlinjerna ska en cykelplan tas fram och 
separata GC-vägar byggas för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. 
Utvecklingen av GC-nätet enligt markanvändning och riktlinjer bedöms kunna öka den 
fysiska hållbarheten i kommunen då cykelns attraktivitet som färdmedel kan öka, inte 
bara inom tätorten utan också mellan tätort och landsbygd i och med att mer storskaligt 
och sammanhållet gång- och cykelvägnät skapas. Det är möjligt att en prioritering av 
utvecklingen av landsbygdens orter även här skulle kunna stärka förutsättningarna för att 
cykelvägarna snabbare kommer till, eftersom utvecklingen av dem tjänar på samordning 
med annan infrastruktur som VA och bredband som kräver vissa tröskelnivåer. 

Barnperspektiv 
Ett välfungerande och sammankopplat gång- och cykelnät är av särskild vikt för barn 
och ungdomar. Det skapar goda förutsättningar för barnen att ta sig på egen hand till 
och från skola, vänner och fritidsaktiviteter och ökar barns rörlighet generellt.  
Översiktsplanen nya och separerade gång- och cykelvägar är positivt för barn och ungas 
möjlighet att röra sig i kommunen.   

Nollalternativ 

I nollalternativet sker en viss utbyggnad av gång- och cykelvägar i kommunen bland 
annat med ett regionalt cykelstråk till Södertälje via Almnäs. I övrigt uteblir utbyggnaden, 
förstärkningen och sammankopplingen av det storskaliga gång- och cykelnätet. 
Förbättrad tillgänglighet och säkerhet för gångtrafikanter och cyklister uteblir.  
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Tillgänglighet för kollektivtrafik 
Enligt översiktsplanen bedrivs ett aktivt arbete för att få tätare turtäthet i 
kollektivtrafiken och enligt riktlinjerna ska kollektivtrafikförbindelser mellan 
bebyggelseområden och målpunkter vara ett krav. Förtätningen både i centrum och 
längs stråket mot Stensättra förstärker möjligheterna till ökad turtäthet i kollektivtrafiken. 
En hög turtäthet är i sin tur en förutsättning för att invånarna ska se kollektivtrafiken 
som ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Bristern på prioritering av utvecklingen på 
landsbygdens orter medför dock att det finns en överhängande risk för att det tar lång 
tid för att kritiska nivåer för kollektivtrafik uppnås. Detta medför att kommunen får fler 
invånare bosatta på landsbygden som blir bilberoende. En stor del av invånarna i 
Nykvarn pendlar till andra kommuner för arbete och skola, om fler av dessa kan åka 
kollektivt skapas mer hållbara resmönster.  

Barnperspektiv 

Precis som med gång- och cykelvägar är en välfungerande kollektivtrafik med säkra och 
trygga anslutningar en förutsättning för barns och ungas rörelsefrihet. Om kommunens 
strategi med förtätning längs stråk på landsbygden blir framgångsrik kan de nya 
strukturerna kollektivtrafikförsörjas men om befolkningsunderlaget blir för svagt riskerar 
många fler invånare bli beroende av bilen. För barn och unga skulle det bli en negativ 
konsekvens då deras rörelsefrihet begränsas till när någon har möjlighet att skjutsa.  

Nollalternativ 
I ett nollalternativ fortsätter tätorten Nykvarn ha god tillgång till snabba 
järnvägskommunikationer via dubbelspår till Stockholm. Resan till Stockholm tar 30 
minuter. I och med centrumutvecklingen kommer tågstationen också kunna bli en 
strategisk knutpunkt med ytterligare service kopplad till sig. Tåg mot Stockholm och 
buss mot Södertälje fortsätter som i dagsläget med 30-minuterstrafik. Det är tveksamt 
om framtida tillkommande permanent bebyggelse på landsbygden ge underlag för mer 
hållbar kollektivtrafikförsörjning då det i nollalternativet saknas en samlad strategi för att 
bygga längs kollektivstråk.  

Förslag till åtgärder 

! För att uppnå hållbara landsbygdsorter bör kommunen 
prioritera utvecklingen på landsbygden tydligare. Genom en 
tydligare prioritering kommer förutsättningarna för att uppnå 
kritiska nivåer för kollektivtrafik och service att stärkas. En 
tydligare prioritering skulle påverka flera hållbarhetsfaktorer 
positivt. 

! Mål för kollektivtrafikens turtäthet bör ställas upp. I stråken på 
landsbygden: minst var 30 minut. För orter innanför Sundsvik: 
var 15:e minut under högtrafik. 

! Kommunen bör initiera ett mellankommunalt samarbete med 
kringliggande kommuner för att stärka kollektivtrafiken. 

! Utarbeta en cykelstrategi, med gena och högt prioriterade 
cykelförbindelser för cykelpendling. Cykelställ vid stationer 
och busshållplatser. 

! Förskolor ska planeras så att de har god tillgång till närnatur 
för lek och naturstudier. En riktlinje kan vara att naturområden 
om minst ca 5 ha ska finnas inom högst 5 minuters promenad 
från förskolor i landsbygdens orter. 

! Utbudet av verksamheter i Stockholm syd-Mörby bör noga 
analyseras. Dagligvaruhandel bör inte tillåtas p.g.a. risken för 
utarmning av köpkraft från centrum. 

! Kommunen bör peka ut förslag till en lokal grönstruktur i 
anslutning till de stråk med ny bebyggelse som planeras på 
landsbygden. Den lokala grönstrukturen ska på sikt kunna 
uppfylla den nya bebyggelsens behov av ekosystemtjänster. 
Viktigt är också att den kan bidra till tillgången till 
bostadsnära natur och rymma stråk till utflyktsområden. På 
detta sätt ska också framtida bebyggelse i Nykvarns kommun 
kunna ha mycket god tillgång till attraktiv natur. Den lokala 
grönstrukturen bör i så stor omfattning som möjligt fånga in 
värdekärnor för biologisk mångfald, viktiga 
rekreationsområden och värdefulla kulturhistoriska landskap 
och miljöer. 

! De stadsbyggnadsprogram som föreslås i ÖP, bör innehålla 
en analys av vilka de främsta identitetsbärande elementen är 
för de olika orterna i kommunen och för kommunens 
landsbygd, ett arbete som bör utföras i linje med 
landskapskonventionen. Dessa riktlinjer bör sedan ligga till 
grund för arbetet med att utveckla en stark identitet för de 
olika orterna. 

! Det bör utarbetas en strategi för utveckling av fjärrvärme i 
såväl tätorten som i de nya bebyggelsestråken. 
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Konsekvensernas relation till nationella 
miljömål 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål 
och fjorton etappmål. Etappmålen är steg på vägen för att uppnå generationsmålet och 
miljökvalitetsmålen. Nedan listas de nationella miljökvalitetsmål och etappmål som 
berörs av översiktsplanen. En bedömning görs huruvida planförslaget är förenligt med 
miljömålen.  

Miljömålet Storslagen fjällmiljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård och Skyddande 
ozonskikt är inte med i analysen eftersom de bedömts inte vara relevanta för planen. För 
dig som vill läsa mer om de nationella miljömålen, se miljomal.se. 

Generationsmålet 

Planens konsekvenser i relation till Generationsmålet 
Översiktsplanen bedöms medverka till att generationsmålet uppnås, men i vissa 
avseendet krävs större hänsyn till befintliga värden och även större politiska åtgärder för 
att miljömålet kan kunna nås. Planen bedöms gå i miljömålets linje när det kommer till 
restriktioner för bebyggelse utanför utpekade bebyggelseområden. Detta gör att 
förutsättningar för att bevara stora naturområden stärks. Planen har även tydliga 
riktlinjer om hänsyn till befintliga naturvärden samt riktlinjer om bevarande av den 
regionala grönkilen. Planen har även tydliga riktlinjer kring att ekosystemtjänster ska 
behandlas i detaljplaneringsprocessen.  

När det kommer till möjlighet att uppleva platsens historia finns det här både 
möjligheter att bidra till miljömålet, men även risk för att miljömålet motverkas. 
Utvecklingen skulle kunna lyfta de kulturhistoriska värdena, men även förvanska dem 
om utvecklingen sker på ett oförsiktigt sätt. Planen tar hänsyn till människor hälsa, 
såsom tillgång till grönområden, buller, strålning, översvämnings- och skredrisk. 

Översiktsplanen saknar dock en tydlig strategi för hållbar energianvändning och 
kretsloppsteknik. Bristen på prioritering av landsbygdens utvecklingsområden riskerar 
även att medföra att fler människor bor på landet utan att kritiska nivåer för 
kollektivtrafik och service uppnås. Detta riskerar att öka energibehovet genom ökat 
behov av personbilstransporter. Detta skulle Nykvarns kommun behöva arbeta mer med 
för att uppnå generationsmålet. 

 

Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå 
önskad miljökvalitet. För att nå målet krävs en ambitiös miljöpolitik. Generationsmålet innebär att 
förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska nås inom en generation.  

Miljöpolitiken ska fokusera på att: 

§ Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt 
generera ekosystemtjänster är säkrad. 

§ Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. 

§ Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på 
människors hälsa främjas. 

§ Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

§ En god hushållning sker med naturresurserna. 

§ Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.  

§ Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 
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Miljökvalitetsmål och etappmål 
God bebyggd miljö 

Planens konsekvenser i relation till God bebyggd miljö 

Översiktsplanen bedöms verka i miljömålets riktning eftersom bebyggelsestrukturen 
baseras på att områden utanför tätorten ska kunna anslutas till kommunalt VA samt 
förses med kollektivtrafik och lokal service. Bebyggelseområdena ska ha en 
funktionsblandning med olika typer av bostäder och verksamheter inom 
bostadsområdena. Det finns dock en risk att bristen på prioritering av landbygdens orter 
medför en spridd bebyggelseutveckling så att det blir svårt att uppnå kritiska nivåer för 
kollektivtrafik och service, vilket motverkar miljömålet. Det kommer generellt att finnas 
god tillgång till grönområden för rekreation och cykelvägar kommer att anläggas. 

När det kommer till möjlighet att uppleva platsens historia inom bebyggelseområdena 
finns det här både möjligheter att bidra till miljömålet, men även risk för att miljömålet 
motverkas då det finns stora kulturområden av nationell, regionala och lokala 
kulturmiljöer. Utvecklingen skulle kunna lyfta de kulturhistoriska värdena, men även 
förvanska dem om utvecklingen sker på ett oförsiktigt sätt. Planen saknar tydliga 
strategier för energilösningar, kretsloppstänk och avfallshantering, vilket riskerar att 
motverka miljömålet.  

Säker strålmiljö 

Planens konsekvenser i relation till Strålsäker miljö 

För översiktsplanen rör målet främst radon och strålning från kraftledningar. Planens 
riktlinjer när det kommer till radon föreskriver bl.a. krav på radonsäkert byggande i 

 

Figur 22.  En god 
bebyggd miljö ska främja 
människors hälsa och göra det 
lätt att leva hållbart 

Definition 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en 
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Etappmål 
Etappmålen bedöms inte relevanta för ÖParbete. 

Definition 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. 
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mellan- och högriskområden. I dessa områden ska bergborrade brunnar undvikas och 
dricksvattenförsörjning ske med kommunalt vatten. Detta bedöms verka i miljömålets 
riktning.  

När det gäller elektromagnetisk strålning från kraftledningar föreskriver översiktsplanen 
riktlinjen, 0,4 µT. Kommunen ska även verka för att utforma eller förlägga nya 
kraftledningar och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfälten begränsas. 
Placera av nya bostäder, skolor och förskolor nära befintliga el-anläggningar som ger 
förhöjda magnetfält ska undvikas. Om dessa riktlinjer följs bedöms de medföra positiva 
konsekvenser för miljömålet. Riktlinjerna kommer dock bli svåra att följa i Turinge-
Berga Ö samt området öster om Stockholm syd-Mörby, som genomkorsas av en 
kraftledning.  

Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och Bara naturlig 
försurning 

Planens konsekvenser i relation till Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft och  
Bara naturlig försurning 

Planen bedöms få positiva konsekvenser för miljömålet då det sker en förtätning av 
centrum i närheten av tågstationen. Kommunen har även en satsning på cykelvägar, 
vilket lockar människor till att lämna bilen. Det finns dock en betydande risk för att 
bristen på prioritering av landsbygdens orter, tillsammans med kommunens förväntade 
låga befolkningsökning, medför att det blir mycket svårt att uppnå kritiska nivåer för 
kollektivtrafik och service. Detta kommer att medföra en ökning av transportbehovet 
med mer utsläpp som följd. Detta motverkar miljömålet.  

Planen har även riktlinjer som verkar i miljömålets riktning. Bl.a. ska kommunen verka 
för att förnyelsebara energiformer används och ny bebyggelse ska i första hand anslutas 
till fjärrvärmenätet, i andra hand ska bergvärme, värmepumpar och solceller användas. 

Planen motverkar miljömålet genom utvecklingen av verksamhetsområden. 
Verksamheter vid Stockholm syd med inriktning på logistik kommer att öka 
transporterna betydligt. Detta kommer att medföra ökat utsläpp av växthusgaser. Det 
kan dock bli aktuellt med en omlastningsplats eller till och med en nationell 
kombiterminal som väsentligt kommer att bidra till ökad omfördelningen mellan 
vägtransporter till järnvägstransporter av större omfattning med intressen bland annat 
från Södertälje hamn, vilket kan bidra till minskat utsläpp av växthusgaser. 

Definition 
Begränsad klimatpåverkan: Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention 
för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig.  

Frisk luft: Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Bara naturlig försurning: De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar. 

Etappmål 
§ Utsläppen för Sverige bör år 2020 vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990. 

§ Nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luftföroreningar och hög verkningsgrad. 
Boverket har i uppdrag att förbereda nya byggregler under 2012. 
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Giftfri miljö 

Planens konsekvenser i relation till Giftfri miljö 

Förorenade områden i Nykvarns kommun är främst Turingeån och Turingen. 
Bostadsutveckling föreslås i anslutning till ån och sjön, detta medför att föroreningar 
riskerar att spridas eller att människor utsätts för gifter. Kommunens riktlinjer 
förespråkar dock att vid planläggning av områden samt vid kommunens köp och 
försäljning av fastigheter ska kommunen uppmärksamma om den aktuella platsen är 
förorenad. Om så är fallet bör kommunen kontrollera vilka krav som kan ställas på 
sanering eller om markanvändningen ska begränsas. En ansvarsutredning bör göras. Om 
detta leder till ytterligare sanering av de förorenade områdena bedöms detta kunna verka 
i miljömålets riktning.  

Levande sjöar och vattendrag 

Planens konsekvenser i relation till Levande sjöar och vattendrag 
Översiktsplanen bedöms medföra både positiva och negativa konsekvenser i relation till 
miljömålet. Förutom de positiva konsekvenser som beskrivs under miljömålet Ingen 
övergödning, bidrar översiktsplanen till miljömålet genom att nya föreslagna naturskydd 
med vattenanknytning skapas. Skydd av naturen vid Polisviken (Yngern) ses som särskilt 
positivt eftersom Yngern föreslås prioriteras i skyddsarbetet inom miljömålet. Ytterligare 
faktorer som kommer att bidra till att miljömålet uppnås är att vandrande djurarter ska 
beredas möjlighet att passera vandringhinder samt detaljerade inventeringar av 
strandzonens värden ska utföras vid vattennära projekt och att särskild vikt ska läggas på 
våtmarker i anslutning till sjöar. Samtidigt finns det risk för att värdefulla strandzoner tas 
i anspråk. Särskilt påverkan på Mälaren ses som negativt för miljömålet, då sjön ska 
prioriteras inom skyddsarbetet. 

 

 

 

Definition 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors 
hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan 
på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 
bakgrundsnivåerna. 

Etappmål 
Etappmålen bedöms inte relevanta i ÖP arbete. 

Definition:  
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Etappmål 
Specifika etappmål saknas, men etappmål för Ett rikt växt och djurliv är även relevanta för vattenmiljö. 

För att uppnå miljökvalitetsmålet har ett antal sjöar och vattendrag som bedöms ha höga natur- fisk/fiske- 
eller kulturvärden utpekats som nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla. Dessa vattenmiljöer 
skall på sikt få ett långsiktigt skydd. Mälaren är klassad som nationellt särskilt värdefullt vatten för fiske och 
nationellt värdefull för naturvården. Yngern har även pekats ut som nationellt Särskilt värdefull för 
naturvården. Taxingeån är klassas som nationellt särskilt värdefull för kulturmiljövården. 
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Ingen övergödning 

Planens konsekvenser i relation till Ingen övergödning 

Planen kommer att påverka miljömålet både i positiv och i negativ riktning. 
Översiktsplanen bedöms motverka miljömålet p.g.a. ökad avrinning av näringsrikt 
dagvatten. Planen har tydliga riktlinjer kring omhändertagande av dagvatten, men den 
tydliga utvecklingen på strandnära bostadsutveckling medför att det blir svårt att ta hand 
om allt dagvatten. Samtidigt medför översiktsplanen att områden som idag har enskilda 
avlopp kan anslutas till kommunalt VA. Denna positiva påverkan är troligen större än 
den negativa från ökat dagvattenutsläpp.  

Grundvatten av god kvalitet 

Planens konsekvenser i relation till Grundvatten av god kvalitet 
Översiktsplanens riktlinjer föreskriver att vid exploatering på sandåsar ska tekniska 
lösningar som garanterar att vattnet är rent när det når grundvattnet krävas. Det är dock 
oklart om denna åtgärd räcker för att upprätthålla den idag goda kemiska statusen 
(grundvattenförekomsterna är i risk att försämras p.g.a. befintlig belastning). För att 
upprätthålla den goda statusen måste åtgärder även avhjälpa befintlig belastning. 

Myllrande våtmarker 

Planens konsekvenser i relation till Myllrande våtmarker 

Översiktsplanens riktlinjer föreskriver att ny bebyggelse ska ta hänsyn till sumpskogar 
och våtmarker. Det kommer dock troligen att ske vissa ingrepp i våtmarkerna trots 
denna riktlinje. 

Naturområdena vid Polisviken, Sandtorp och Båglanberget som föreslås skyddas 
rymmer även flera våtmarker, som skyddas från framtida exploatering. 
Våtmarkskomplexet vid Kämsta pekas även ut som tätortsnära skog med höga 
rekreationsvärden. Stora delar av kommunens våtmarker ligger dessutom inom den 
lokala grönkilen. Eftersom kommunen kommer att vara mycket restriktiv till 
bebyggelseutveckling i dessa områden stärker detta förutsättningarna för bevarande av 
våtmarker och ekologiska samband däremellan. I det stora bedöms detta kunna 
medverka till att miljömålet uppfylls. 

Definition 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden. 

Etappmål 
Etappmål saknas, men etappmålen för ett rikt växt- och djurliv är även relevanta här. 

Definition 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter 
och djur i sjöar och vattendrag. 

Definition 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Etappmål 
Etappmålen bedöms inte relevanta i ÖParbete. 
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Ett rikt djur- och växtliv 

Planens konsekvenser i relation till ett rikt växt- och djurliv 

Eftersom kommunens befolkning kommer att öka är det oundvikligt att naturmark 
kommer att tas i anspråk till fördel för bebyggelse. Planens riktlinjer pekar dock på flera 
faktorer som medverkar till att målet Levande skogar kan uppnås och förvaltas hållbart 
på sikt. Detta gäller främst utpekande av naturområden som behöver skydd eftersom 
lagskydd undantar området från exploatering och säkrar att skogliga värden kan 
utvecklas över tid både för biologiska värden och upplevelsevärden. Kommunen 
kommer att vara mycket restriktiv till utbyggnad utanför utpekade bebyggelseområden, 
vilket stärker förutsättningarna för att större områden inte kommer att fragmenteras 
över tid. Kommunen har även tydliga restriktioner för utveckling i den regionala kilen, 
vilket stärker förutsättningarna för regionens hållbara utveckling. 

Vad gäller etappmålen har kommunen tydliga riktlinjer att ekosystemtjänster ska 
integreras i planarbeten. Detta är en tydlig åtgärd för att arbeta för etappmålet – 
ekosystemtjänsternas värden kan höjas för diskussion inom kommunens arbete och 
utgöra underlag för ekonomiska och politiska ställningstaganden. 

Levande skogar 

Planens konsekvenser i relation till Levande skogar 

Se även bedömning för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv ovan. Utöver dessa frågor 
rör miljömålet även möjligheterna att bedriva ett aktivt skogsbruk. Den stora andelen 
privat skogsbruksmark medför att det är svårt för kommunen att påverka hur detta 
bedrivs. Det är därför svårt för kommunen att påverka skogsbruket i mer ekologisk 
riktning. Skogsbruket riskerar därför att motverka att miljömålet uppnås.  

Definition 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter 
ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha 
tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd 

Etappmål 
§ viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och 

systematiserade senast 2013. 

§ senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt 
kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i 
samhället där så är relevant och skäligt. 

Definition 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Etappmål 
Etappmål saknas, men etappmålen för ett rikt växt- och djurliv är även relevanta här. 
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Ett rikt odlingslandskap 

Planens konsekvenser i relation till Ett rikt odlingslandskap 

Målet beaktas i stort genom att produktiv jordbruksmark inte får bebyggas. Dock kan 
vissa föreslagna utbyggnadsområden innebära exploatering av jord- och skogsbruksmark 
i tätortsnära lägen. Detta kan påverka förutsättningar för de biologiska och 
kulturhistoriska värdena i odlingslandskapet liksom förutsättningarna för areella näringar 
och ekosystemtjänster. Målet beaktas även då möjligheterna till service på landsbygden 
stärks, vilket stärker förutsättningarna för en levande landsbygd där lantbrukare vill bo 
och verka. Bristen på prioritering av landsbygdens orter medför dock risk för att det tar 
lång tid innan kritiska nivåer för service uppnås. 

 

 

Figur 23.   

Jägarskogen skyddas 
redan idag som 
naturreservat. Skapandet 
av ytterligare naturreservat 
bidrar ytterligare i 
miljömålets riktning.  

Definition 
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
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Uppföljning 

Kvalitet och hållbarhetsmål 
Uppföljning och kontroller måste ske kontinuerligt så kommunens utveckling stämmer 
väl med de mål som anges i översiktsplanen. Uppföljning och kontroller måste även ske 
så att de riktlinjer som översiktsplanen föreskriver följs. Detta kan göras genom att krav 
ställs i de kommande exploateringsavtalen eller inom andra typer av avtal. 

Riksintressen 
För samtliga riksintressen gäller att uppföljningen ska inledas i tidiga planeringsskeden. 
Hänsyn ska tas till kumulativa effekter, genom att befintlig situation 2012 kan ses som 
ett nollalternativ 

! Påverkan på Riksintresset för kulturmiljö i Taxinge och Finkarby måste följas upp så 
att påtaglig skada på intresset kan undvikas. 

! Påverkan på Riksintresset för naturvård kring Yngern ska följas upp så att påtaglig 
skada kan undvikas. 

! Påverkan på riksintresset Mälaren med öar och stränder ska följas upp så med hänsyn 
till hela kommunens Mälarsträcka. Möjligheterna till positiva konsekvenser för 
friluftsliv och turism, t.ex. med nya besöksmål, nya målpunkter, gästhamnar etcetera, 
ska också följas upp.  

! Påverkan på riksintresset järnvägen ska följas upp, så att utveckling av tätorten kring 
järnvägen inte påtagligt försvårar järnvägens möjlighet att utveckla effektiv tågtrafik. 

Areella näringar 
Kommunen måste följa upp att den nya bebyggelsen på landsbygden får de positiva 
konsekvenser för jordbruksnäringen och levande landsbygd som beskrivits i denna 
MKB. Detta kan exempelvis göras genom enkätundersökningar hos befintliga 
lantbrukare och nya boende på landsbygden. Kontinuerligt ska följas upp att ny 
bebyggelse inte etableras på jordbruksmark utöver den omfattning som beskrivits i 
planen. Kommunen ska tillse att hållbarhetsmål för skogsbruk förmedlas till privata 
skogsägare. 

Fritid, Kultur och Turism 
Kommunen ska följa upp hanteringen av kulturhistoriska värden inom 
bebyggelseområden, särskilt inom Taxinge-Näsby, men även Vidbynäs, Sundsvik och 
Stockholm syd – Mörby. Kommunen ska tillse att arkeologiska undersökningar utförs 
och antikvarisk kompetens anlitas vid utbyggnad i värdefulla kulturmiljöer eller där 
antydningar om ej kända fornlämningar finns. 

Effekter som behöver följas upp för miljöbedömningar av planer varierar från vaga, komplexa, till 
konkreta och kan förväntas på olika nivåer av beslutsfattande. Det kan gälla att planerade 
åtgärder skrivs in i bygghandlingar, exploateringsavtal och kontroller för att åtgärderna sedan 
blir utförda. Det kan också handla om tillsyn så att föreskrivna gränsvärden hålls, exempelvis 
genom en bullermätning.  

En viktig aspekt för en lyckad övervakning är bra underlagsmaterial, utgångsdata samt 
uppföljningsbara mål. Uppföljningen ska börja planeras på ett tidigt stadium och även utgöra 
en del i MKB-dokumentet. Kommunen ska i en särskild sammanställning, hörande till planen, 
beskriva hur uppföljningen ska organiseras, ansvarsfördelas och utföras. 

Nedanstående kontroller och uppföljning föreslås i den fortsatta processen. 
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Kommunen ska följa upp planens påverkan på besöksnäringen. Detta kan göras genom 
att följa upp data över antal besökare och enkätundersökningar hos besökarna. Risken 
för de negativa konsekvenserna för besöksmålet Taxinge behöver särskilt följas så att 
den nya bebyggelsen istället kan tillföra värden. 

Kommunen behöver även bevaka de positiva konsekvenserna. Kommunen bör ta fram 
en lokaliseringsutredning för att finna bäst lämpade plats för camping/stugby. 
Kommunen bör även ta fram ett tidsmål när denna och övriga åtgärder för turism och 
fritidsaktiviter ska vara utförda. Man bör även följa upp utvecklingen av småbåtshamn 
eller gästhamn. 

Rekreation och Friluftsliv 
Nykvarnsbornas intressen för att tillbringa tid ute i naturen och på olika typer av 
utomhusaktiviteter ska följas genom enkäter och uppmuntras med åtgärder för att bättre 
tillgodose folkhälsomål och invånarnas välbefinnande. Kommunen måste noga bevaka 
utvecklingen av Mälarstranden för att kunna tillgodose värden för riksintresset för det 
rörliga friluftslivet.  

Natur 
Uppföljning av översiktsplanens riktlinjer 
Kommunen måste kontinuerligt följa upp att exploateringsplaner följer de riktlinjer som 
föreskrivs i översiktsplanen, till exempel att planerna ska ta hänsyn till områdets 
naturvärden och att den lokala och regionala grönstrukturen ska bevaras i 
sammanhängande stråk samt att främjandet av ekosystemtjänster ska vara en naturlig del 
av allt planarbete. 

Den regionala kilen 
Kommunen måste följa upp bebyggelseutvecklingen i den regionala grönkilen så att 
bebyggelsen inte blir en barriär för människor och djur. Nya planer och projekt ska 
anpassas till värdekärnor med värdefull natur och till ekologiska spridningssamband. 

Utvecklingen av Stockholm syd 
Uppföljning av hur Stockholm syd – Mörby anpassas till befintliga naturvärden, dels så 
att befintliga naturvärden i möjligaste mån kan bevaras samt hur området kan utformas 
för att främja ekologiska samband.  

Nya reservat och skydd för natur 

Kommunen bör se till att de naturområden som föreslås bevaras får någon form av 
skydd. Kommunen bör göra en prioritering mellan områdena samt sätta upp tidsmål. 

Ängsmark och sandmiljöer 
Kommunen bör följa upp att ängsmarker stärks enligt översiktsplanens riktlinjer. 
Kommunen bör sätta uppföljningsbara mål för naturtypen (exempelvis år 2025 ska 
kommunens areal av artrika gräsmarker ha ökat med 200 %). 

Landskapsbroar och ekodukter 
Kommunen bör följa upp att de utredningsarbeten som krävs för anläggande av 
ekodukter eller landskapsbroar genomförs så att de positiva konsekvenserna av en sådan 
över/undergång kan optimeras. Undersökningen bör klargöra var det är lämpligt att 
anlägga en ekodukt eller landskapsbro beroende på var djuren rör sig samt utformningen 
av en övergång beroende på vilka arter som passerar. 
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Vatten 
Strandmiljö 
Kommunen måste följa upp utvecklingen av strandnära bebyggelse så att uppställda 
riktlinjer följs och så att strandskyddslagens intentioner kan beaktas. 

Vattenkvalitet 
Kommunen måste bevaka utvecklingen av bebyggelseområden med enskilda avlopp så 
att bebyggelseutvecklingen kan styras så att den gynnar områdenas anslutningstakt till 
kommunalt VA. 

Kommunen måste följa upp hanteringen av dagvatten vid strandnära bebyggelse samt 
inom verksamhetsområdet Stockholm syd - Mörby. Kommunen ska följa upp riktlinjen 
att ytavrinning från jordbruksmark bör tas omhand i samband med exploatering. Detta 
kan göras genom att jämföra näringshalter i avrinningen idag samt efter eventuella 
åtgärder. 

Vandringshinder 
Kommunen bör följa upp riktlinjen att vandrande djurarter ska beredas möjlighet att 
passera vandringshinder. Om en kartläggning av vandringshinder saknas måste 
åtgärderna föregås av en nulägesanalys. Kommunen bör sammanställa en 
prioriteringslista för varje vandringshinder/vattendrag samt ta fram uppföljningsbara 
mål när specifika hinder ska vara åtgärdade. 

MKN 
Utöver nämnda parametrar behöver kommunen även följa upp hantering av MKN för 
de sjöar som idag inte uppnår god status och som inte berörs av de positiva 
konsekvenser som kommer av anslutning till kommunalt VA. Vällingen och Måsnaren 
har idag Måttlig ekologisk status. Kommunen måste följa upp hur MKN för dessa sjöar 
ska behandlas. Kommunen måste även följa upp hanteringen av MKN för grundvatten 
och hur den befintliga risken för försämrad vattenkvalité kan avhjälpas. 

Förslagsvis bör kommunen ta fram en vattenplan för samtliga av kommunens 
vattenförekomster (yt- och grundvatten med fokus på avrinningsområden) för att få en 
helhetssyn på kommunens vattenmiljöer och hur MKN ska kunna bibehållas/uppnås. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Kommunen ska inom kommande planer följa upp riskerna för höga bullernivåer i 
planerade bostäder, samt eventuell påverkan på bullernivåer i befintliga bostäder. 
Kommunen måste även följa upp vart skjutbanan som flyttas från tätorten förläggs så att 
denna inte riskerar att bullerstörande andra befintliga bostäder. 

Översvämning 
Kommunen måste kontinuerligt hålla sig uppdaterad på de senaste rönen kring förväntat 
vattennivåhöjning så att inte egendom och människor kommer till skada i strandnära 
områden. I uppföljningen ska också ingå att bevaka att risken för översvämningar 
analyseras och beaktas i framtida planer. 

Skred 
Kommunen måste följa upp att de riskanalyser för skredkänsliga områden som 
översiktsplanen föreskriver verkligen genomförs kring de större åarna innan exploatering 
kan ske. Skredrisken kan även komma att öka med klimatförändringarnas ökande 
nederbörd, vilket även måste tas i beaktande.  
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Markföroreningar 
Kommunen ska kontinuerligt följa upp Turingens föroreningar och informera 
närboende om de risker som föroreningarna medför. 

Strålning 
Kommunen ska följa upp hur kraftledningsfrågan ska hanteras vid stråket Turinge-Berga 
Ö samt i området öster om Stockholm syd-Mörby. Innan storskalig exploatering kan ske 
i området måste frågan huruvida kraftledningen kan grävas ned vara löst. Om 
kraftledningen inte kan grävas ned måste bebyggelsen anpassas till de befintliga 
elektromagnetiska fälten, vilket bör medföra ett säkerhetsavstånd på ca 50 m på var sida 
om kraftledningen. Om kraftledningen inte kan grävas ned bör kommunen även ta 
ställning till landskapsbilden inom stråket, som starkt kommer att karaktäriseras av 
kraftledningen. 

Farligt gods 
Inför kommande planer i närheten av vägar och järnväg med farligt gods, ska 
uppföljningen bevaka att riskanalyser ingår i planarbetet och att tillräckliga åtgärder 
vidtas för att hantera säkerheten. Man måste också på ett strategiskt sätt följa upp frågan 
om farligt gods i de stråk som planeras på landsbygden, där verksamheter kan tillkomma 
som kan kräva transporter med farligt gods. 

Dricksvatten 
Kommunen måste följa upp att en utredning för reservvattentäkt tas fram. Kommunen 
måste även kontinuerligt följa upp att reservvattentäkter täcker behovet med tanke på 
den kraftigt ökande befolkningen. 

Bebyggelsestruktur 
Den föreslagna strukturen i ÖP ska följas upp regelbundet, så att ny bebyggelse 
verkligen tillkommer inom de utpekade stråken och inom tätorten.  

Möjligheterna att nå mål för kollektivtrafik och service ska följas, liksom möjligheter att 
etablera goda mötesplatser inom de föreslagna stråken. Tröskelvärden för god 
kollektivtrafik och service ska tas fram, så att bebyggelsestrukturen kan anpassas och 
prioriteras i den omfattning som krävs för att nå en fungerande kollektivtrafik. Turtäthet, 
restidskvoter och transportslagskvoter ska följas upp regelbundet. 

Konkreta mål för tillgång till service bör ställas upp och följas kontinuerligt. Både 
offentlig och kommersiell service är av vikt för ett hållbart samhälle och bör ingå i 
kontinuerlig uppföljning.  

Uppföljningen bör också innefatta hur väl gatustruktur med gång- och cykelvägar och 
placering av service i ny sammanhållen bebyggelse har fallit ut genom olika typer av 
enkäter. 

Målen för utbyggnaden av VA-nätet måste följas i alla projekt. Med god framförhållning 
bör man inom varje projekt följa upp att befintlig bebyggelse ges förutsättningar att 
ansluta till de kommunala VA-näten i takt med att de byggs ut. 

Kommunen ska följa upp att de föreskrivna stadsbyggnadsprogrammen tas fram tidigt 
under genomförandeprocessen, och att detta kan styra gestaltning och 
bebyggelsestruktur i enlighet med de riktlinjer som ställts upp i ÖP. 
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! Luftföroreningskartor (Stockholm och Uppsala läns Luftvårdsförbund) 
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! Naturvärde (skogsstyrelsen) 
! Nyckelbiotoper (Skogsstyrelsen) 
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! Riksintresse Mälaren med stränder och öar (Länsstyrelsen) 
! Riksintresse kommunikationsanläggningar (Trafikverket) 
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! Stabilitetskartering (Nykvarns kommun) 
! Status och riskklassning för vattenförekomster (Vatteninformation Sverige) 
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! Transportvägar för farligt gods 
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! Åkermarksgradering (Länsstyrelsen) 
! Ängs och betesinventeringen, TUVA (Jordbruksverket) 
! Översvämning (SMHI) 
! Vattenskyddsområde (Länsstyrelsen) 
! Värdefulla naturområden (Nykvarns kommun) 


