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 Samband mellan planering och konsekvensbedömning

 
 
 Steg i fysisk planering   Steg i miljöbedömning
 
 
 Programskede    Behovsbedömning
  
 
 Utredningsfas    Miljöbedömning
  
 
 Förslagsskede    MKB-process inleds
  
 
 Samrådsskede    MKB redovisas

 
 Utställningskede    MKB revideras

 
 Antagande     Åtgärdsprogram
 
 
 Genomförande    Uppföljning inleds
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Samlad bedömning

Sociala aspekter

Ekonomiska aspekter

Ekologiska aspekter

 Läsanvisning:
 I avsnittet Samlad konsekvensbedömning redovisas en 
 bedömning och miljökonsekvensbeskrivning vid genomförande 
 av de mål och rekommendationer som beskrivs i översiktsplanen.
 I Uppföljning kan utvecklingen följas och förbättringar initieras.
 Läs även om hållbar utveckling, hållbar livsstil och samhälls-
 ekonomiska bedömningar i avsnittet strategiska frågor. 
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Samlad bedömning

All förändring medför positiva och negativa kon-
sekvenser. För utvecklingen av ett bra samhälle är 
det viktigt att i alla planerings- och genomförande-
steg uppmärk samma målkonflikter och minimera 
negativa konsekvenser. En översiktlig bedömning 
av översiktsplanens samlade effekter har gjorts. 
Särskild vikt har lagts vid att kartlägga om förslaget 
leder till betydande miljöpåverkan enligt miljöbal-
ken i bedömningen nedan. 

Samlad bedömning för Värmdö
Ur ett hållbarhetsperspektiv är de utvecklingsalter-
nativ som innebär att tätare och mera centralt be-
lägna strukturer byggs bäst. Eftersom det inte finns 
legala medel att styra bosättning måste kommunen 
även göra insatser för en mera hållbar utveckling i 
förändringsområden. Med detaljplaner och VA-
utbyggnad styr kommunen utvecklingen så att de 
mest centralt belägna områden permanentas först. 
Genom restriktivitet mot avstyckningar motverkas 
ytterligare spridd bebyggelse.

Ur social synvinkel är det bra med en central för-
tätning. Det ger liv åt orterna och möjligheter att 
bygga bort en del segregation genom ett bredare 
bostadsutbud med blandade upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar. Boende i trädgårdssamhällen är 
bra för barnfamiljer, man får närhet till natur och 
mer av lugnet på landet.

Ur ekonomisk synvinkel är tätare strukturer som 
bygger på att gjorda investeringar nyttjas effektivare 

mest fördelaktigt. Omvandlingen i förändringsom-
råden är sett ur många enskildas perspektiv bra för 
här sker mycket självbyggeri. Men det är också en 
stor och växande marknad för Värmdös många en-
treprenörer. Utveckling av den lokala arbetsmarkna-
den leder till mindre pendling.

Sammantaget bedöms översiktsplanen utgöra en 
grund för en omställning till ett mera hållbart 
Värmdö. Planeringen för att nå en hållbar utveck-
ling kommer i stor utsträck ning att handla om att 

hitta balansen mellan att bygga mera centralt och i 
förändrings områden. 

Inget av de utvecklingsalternativ som föreslås leder 
direkt till minskad klimatpåverkan. Omställningen 
tar tid. Ökad integration mellan bostäder, handel, 
service och arbete bör prioriteras. Ett mera sam-
manhållet samhälle gör det lättare att välja alterna-
tiva färdmedel. Nya kollektivtrafiklösningar behövs, 
men kräver underlag och investeringar.
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En principfråga är i vilken grad ökad täthet stär-
ker framväxten av hållbara samhällstrukturer. Vid 
en samlad bedömning av ekonomiska, sociala och 
miljömässiga aspekter har en tätare bebyggelse 
tydliga fördelar jämfört med mer gles och utspridd 
bebyggelse. Den täta strukturen gör det möjligt att 
samla många funktioner på en mer begränsad yta 
och det ger i sin tur förutsättningar till mer attrak-
tiva miljöer, ett mer hållbart resande, bättre social 
integration och ökad mångfald. Förtätningen måste 
dock ske på ett målmedvetet sätt för att dessa förde-
lar ska kunna tas tillvara. Siktet måste vara att ange 
en tydlig och övergripande inriktning på all plane-
ring utifrån visionen om Värmdö som en mötesplats 
2030.

Värmdö kommun bedömer att den föreslagna ut-
veckling fram till 2030 med ovanstående kommen-
tarer är acceptabel från såväl miljömässigt, socialt 
som ekonomiskt hänseende. Utvecklingen leder i sig 
inte till en hållbar utveckling på kort sikt, men mot 
betydligt bättre förutsättningar till en bärkraftig 
utveckling på lång sikt. 

Bedömningen visar att väntade konsekvenser kan 
minimeras genom planering med fokus på tätare 
bebyggelse och hållbara lösningar.

Behovsbedömning
En miljökonsekvensbeskrivning ska göras för att 
förslaget till översiktsplan innebär en betydande 
miljöpåverkan. Mark tas bland annat i anspråk för 
bebyggelse och infrastruktur. Tillväxten i sig leder 
till en ökad resurskonsumtion.

För planer och program med betydande miljöpå-
verkan ska en miljöbedömning genomföras genom 
upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) enligt 5 kap § 18 plan- och bygglagen, 6 kap 
§ 11 Miljöbalken och MKB-förordningen.

Sammantaget bedöms den nya mark- och vattenan-
vändning som förslaget redovisar ha förutsättningar 
att leda mot en hållbar utveckling. Förändrad mark 
– och vattenanvändning bedöms ha betydande 
miljöpåverkan med inte av den grad att miljö, 
hälsa och hushållning med naturresurser äventyras. 
Strategiska steg tas i planen som ökar förutsättning-
arna till en mer bärkraftig utveckling, steg mot en 
omställning till ett hållbart Värmdö.

Fortsatt tillväxt ska främja en hållbar utveck- �
ling.
Bebyggelsen förtätas, utbyggnaden sker från  �
centrum och ut. 
Mark återanvänds och saneras. �
Kommunalt VA byggs ut för att minska över- �
gödning av kustvatten. 
Möjligheterna till kollektivtrafikförsörjning  �
stärks och kollektivtrafikreservat föreslås.
Energiaspekter och klimataspekter vägs in. �
Kriterier för hållbar utveckling och livsstil  �
föreslås.
Grönstrukturen stärks. �
Vattenresursfrågor prioriteras. �
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Sociala aspekter

Värmdös snabba utveckling till en mer urbant 
präglad kommun medför stora behov av satsningar 
inom vård, skola och omsorg. Kommunens ansvar 
för välfärden innebär stora ekonomsika satsningar 
som bör analyseras i samband med planering för 
byggande. 

Social konsekvensbedömning
I avsnittet Livet i Värmdö anges mål om att sociala 
aspekter ska vägas i planering, olika gruppers behov 
belysas, barnkonventionen beaktas och tillgänglig-
het ska säkerställas. Målen och till dem kopplade 
rekommendationer är viktiga utgångspunkter för ett 
hållbart samhällsbyggande för alla. En väg att tyd-
liggöra sociala aspekter är att belysa dem i särskilt 
avsnitt i detaljplaner.

Offentliga miljöer
Människan står i fokus i Värmdös planering. Platser 
ska vara tillgängliga och trygga. Det ska vara lätt 
att ta sig fram till fots, med cykel och som funk-
tionshindrad. Biltrafiken ska stå tillbaka i centrum-
områden och i bostadsområden. Man får köra på 
de gåendes villkor. 

Med belysning och mer öppen vegetation ska 
parker göras trygga. Till gröna områden ska fogas 
platser för möten för att skapa ett rikt uteliv för inte 
minst barn och äldre. Ytor för umgänge och lokala 
arbetsplatser bör prioriteras.

Dagens miljöer får ses som ett nollalternativ. I 
Värmdö finns mycket värdefull natur i anslutning till 
bebyggelse. Däremot är flera centrala platser påvra 
och behöver rustas inte minst för att skapa liv och 
trygghet i utemiljön under fler timmar på dygnet.

Förslaget till översiktsplan 2030 har en tydligt ut-
talad ambition att skapa attraktiva utemiljöer.

Boendemiljöer
En satsning på en mer koncentrerad bebyggelse-
utveckling i centrala och kollektivtrafiknära lägen 
skapar kopplat till fortsatt förtätning i omvand-
lingsområden möjlighet till ett mer varierat bostads-
utbud. För att öka möjligheterna för unga vuxna att 
stanna i Värmdö är en satsning på mindre bostäder 
och olika upplåtelseformer viktig.

Genom satsningar på ett mer centralt byggande 
ökar möjligheterna att få service och mötesplatser 

nära. Fler ska kunna nå offentlig och kommersiell 
service till fots, med cykel och som funktionshin-
drad. Det gör vardagslivet enklare. Tillgänglighets-
frågorna måste få en helt annan tyngd än tidigare i 
detaljplanering.

Närheten till naturen är ett adelsmärke för Värmdö. 
Alla ska ha möjlighet att i anslutning till sin bostad 
finna grönområden som ger möjlighet till uteliv och 
rekreation.

I Värmdö är ett nollalternativ orealistiskt när det gäl-
ler befolkningstillväxt. Utveklingen på bostadsmark-
naden gör det svårt för ekonomiskt svaga hushåll att 
få bostad på grund av främst prisutvecklingen. Det 
finns behov av hyresbostäder av olika storlek. 

Förslaget till översiktsplan 2030 ökar möjligheterna 
till boende för alla grupper genom satsningen på 
mer byggande i centrala lägen.
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Ekonomiska aspekter

Den snabba tillväxten och närheten till Stockholm 
gör att kommunen växt och förväntas växa snabbt. 
Värmdö har attraktiva bostadsområden, en ung 
befolkning, hög sysselsättningsgrad och låg öppen 
arbetslöshet. Värmdö har alltså gynnsamma förut-
sättningar att utvecklas som kommun.

Snabb befolkningstillväxt
Stockholmsregionen är motor i landets utveckling. 
Regionen väntas växa med 250 000 invånare på tio 
år och 250 000 ytterligare till år 2030. Värmdös 
befolkningsökning har de senaste tjugo år varit 
cirka tre procent per år. En tillväxt som ställer stora 
krav på utbyggnad av kommunal service till höga 
kostnader. Värmdö har finansierat utbyggnaden av 
skolor och förskolor genom upplåning. Tack vare 
justeringar i utjämningssystemet mellan kommuner 
kompenseras kommuner med tillväxt snabbare 
numera och kan undvika kostnader för eftersläp-
ningseffekter. Men eftersom utjämningssystemet 
inte kompenserar för merkostnader för byggande 
av nya lokaler, utan ersätter för normala kostnader 
för lokaler kostar varje ny lokal för skola, vård och 
omsorg cirka 5 000 kronor extra per kvadratmeter. 

Nollalternativ
En nolltillväxt som ett nollalternativ är inte en 
trolig utveckling i en snabbväxande region. 

Ekonomisk konsekvensbeskrivning
I översiktsplan 2010–2030 beräknas utvecklingen 
i Värmdö vara positiv. Kommunen bedömer att en 
fortsatt snabb utveckling är möjlig med bibehållen 
ekonomi i balans om samhällsutvecklingen baseras 
på bebyggelse i centrala lägen där det går att dra 
nytta av utbyggd infrastruktur i form av vägar, 
ledningar och skolor med mera. 

Den pågående storskaliga VA-utbyggnaden klaras 
genom avgiftsfinansiering inom VA-kollektivet. För 
att bära initiala kostnader för överföringsledningar 
och ombyggnad av reningsverk är en snabb utbygg-
nad och anslutning av fler abonnenter fördelaktigt. 
Genom att längre avskrivningstider används för 
nya anläggningar kan underskott som kortsiktigt 
riskerar att uppstå för VA-kollektivet hanteras. 
Sammantaget bedöms VA-utbyggnaden kosta cirka 
tre miljarder kronor. På sikt kommer den att vara 
bra för både miljön och VA-kollektivet.

Eftersom alltmer av det samlade ansvaret för 
samhällsbyggandet läggs på kommunerna anser 
Värmdö att alla som drar nytta av kommunens ut-
veckling bör delta i finansieringen av gemensamma 
nyttigheter. Exploatörer, och fastighetsägare bör 
betala kostnader för tillkommande behov av service 
och inte skattekollektivet. Det måste finnas ett for-
mellt stöd för en bredare medfinansiering.
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Ekologiska aspekter

Värmdö ingår i den snabbast växande regionen i 
landet. Regionens tillväxt påverkar miljön, men är 
samtidigt en förutsättning för att Sverige utveck-
las i en hållbar riktning. Kommunens satsning på 
utveckling i centrala lägen och förtätning prioriteras 
för att det är bäst ur ett hållbarhetsperspektiv.

Tillväxt
Under planperioden fram till år 2030 väntas 
invånarantalet och antalet arbetsplatser i kommu-
nen öka markant. Trafikinfrastrukturen kommer 
att förstärkas och kompletteras med reservat för 
förbifart och spårsystem till Stockholm. Kommunalt 
VA kommer att byggas ut. Värmetätheten ökar med 
förtätning och ny centralt belägen bebyggelse kan 
nyttja fjärrvärme. Tillväxten i sig motverkar alltså 
inte en hållbar utveckling. Miljökonsekvenserna i 
form av marknyttjande bedöms som acceptabla för 
att det handlar om omdaning och marginalutnytt-
jande av mark eller ändrad användning av redan 
bebyggd mark.

Bebyggelseutveckling
Utvecklingen är främst tänkt att ske genom bostads-
byggande i centrala delar av Gustavsberg, Hem-
mesta och Brunn samt genom permanentning och 
förtätning av förändringsområden. En mindre andel 
oexploaterad mark kommer även att bebyggas, 
men mycket ianspråktagen mark kommer också att 
nyttjas effektivare. För alla utvecklingsplaner med 
betydande miljöpåverkan görs särskilda MKB i 
samband med att detaljplaner upprättas. 

Utvecklingen av centrumområden och väl belägna 
förtätningsområden har fördelar ur ett hållbarhets-
perspektiv. Det leder till en kommun som är socialt 
och fysiskt sammanhållen inte minst för att fler 
människor får god tillgång till en allsidig service, 
kultur och upplevelser. Planer på fler arbetsplats-
områden med mycket hög tillgänglig het innebär att 
transportsystemet kan användas mer effektivt. Det 
ger också bättre möjligheter att realisera en kraftig 
utbyggnad av kollektivtrafiken, jämfört med om 
nya bostäder och arbetsplatser sprids mer jämnt 
över kommunen.

Nollalternativ
Ett nollalternativ där kommunen inte utvecklas är 
inte realistiskt och leder troligen dessutom till att en 
sämre miljö utvecklas genom främst att den spridda 

bebyggelse strukturen bibehålls och alla enskilda 
avlopp med bristande funktion blir kvar.

Successivt sker en utglesning av befolkningen som 
leder till en utarmning av service med mera på 
grund av försämrat underlag.

Utvecklingsalternativ 1 – nyexploatering
På centralt belägen mark i Gustavsberg, Hemmesta 
och Brunn planeras sammanlagt cirka 3000 lägen-
heter i företrädesvis flerbostadshus fram till 2030. 
Bebyggelsen placeras med stor hänsyn till natur- 
och klimataspekter. Intrång i värdefulla grönytor 
minimeras, LOD-teknik för att återföra dagvatten 
nyttjas och befintlig infrastruktur för VA och fjärr-
värme används. Närheten till annan tätbebyggelse 
och service ger en tillgänglighet som gör att bilåkan-
det kan minimeras. 

Täta bebyggelsestrukturer nära service och kommu-
nikationer bedöms som mer uthålliga.

Utvecklingsalternativ 2  
– återanvändning av mark
Centralt inom Gustavsberg finns möjlighet att åter-
använda mark och byggnader när porslinsfabriken 
flyttar till det planlagda området vid porslinstippen, 
Ekobacken. Cirka 2000 bostäder, verksamheter, 
service och handel kan etableras centralt i Gustavs-
berg. Genom återanvändning av ett industriområde 
kan miljöförhållanden bättras genom marksanering 
och stadsförnyelse. Områdets läge medger att be-
fintlig infrastruktur och service används. En utveck-
ling som främjar en hållbar livsstil.
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Utvecklingsalternativ 3  
– permanentning och förtätning
I Värmdö finns cirka 11 000 fritidshus. Av dessa be-
döms cirka 8 000 ligga så till att de på lång sikt kan 
förvandlas till bra bostäder för permanent boende. 
Utvecklingen sker stegvis genom omvandling av 
områden som ligger nära tätorter till områden som 
ligger allt längre ut på Värmdölandet, Fågelbrolan-
det och Ingarölandet. 

De fem områden som prioriterades i förra över-
siktsplanen är snart detaljplanerade och försörjda 
med kommunalt VA. Nya områden prioriteras efter 
principen att utvecklingen sker inifrån och ut.

Genom permanentning och viss förtätning skapas 
möjligheter till ett naturnära boende i trädgårds-
samhällen. Närheten till service och kollektivtrafik 
är inte lika bra som i andra utvecklingsalternativ, 
men fullt acceptabla för att andra parametrar i en 
hållbar livsstil kan främjas.

Värmdö kommuns samlade bedömning är att den 
mest sannolika utvecklingen är en kombination av 
alternativ 1 och 2.

Grön- och blåstruktur
Grönstrukturen innehåller natur- och kulturvärden, 
värden för friluftsliv och land skapsupplevelser. Hela 
Värmdö kommun hör till skärgården och är en del 
av världens största sammanhängande arkipelag, 
Stockholms, Ålands och Åbolands skärgårdar. 

Grönstrukturen i Stockholmsregionen kan beskrivas 
som en kilstruktur med gröna kilar som från alla 
väderstreck sträcker sig in mot regionens centrum. 
Värmdö kommun omfattas av den så kallade 
Nacka-Värmdökilen. I Värmdö kommun bildar 
kilen två grenar; en gren över Värmdölandet och 
en över Björnö-Ingarö. De gröna kilarna består av 
kilområden och värdekärnor. I Värmdö finns tre 
värde kärnor: Farstalandet, Ingarö och norra Värm-
dölandet.

Till grönstrukturen kan läggas en ”blåstruktur” – 
kust och hav med sina egna värden för natur och 
friluftsliv, men som också samspelar med den ter-
restra grön strukturen.

I konsekvensbeskrivningen kommenteras i första 
hand effekter på den över gripande grönstruktu-
ren och dess värden. Förändringar i den kapillära 
grön strukturen med närrekreationsområden, parker 
och dylikt är till stor del en utform ningsfråga som 
främst avgörs i detaljplanering och gestaltning.

Grönstruktur år 2020
Grönstrukturen i kommunen kan förväntas vara i 
stort sett densamma 2020 som år 2010. Inga större, 
nya, explo ateringar väntas ske i värdekärnorna. 

Gustavsbergs skogens kilområde kan eventuellt 
komma att smalas av genom ny bebyggelse. Värm-
döledens och Ingaröledens barriär effekt har för-
stärks genom att trafiken ökar. Ösby naturreservat 
är bildat och reservat utreds på Farstalandet. 

Kommunens innehav av skogsmark år 2020 är 
sannolikt detsamma som 2000, cirka 900 hektar. 
Några åtgärder som ökar allmänhetens tillgänglig-
het till stränderna förväntas inte genomföras. 

Tysta och störningsfria naturområden är en brist-
vara i Stockholmsregionen, men inte i Värmdö.  
Bullersituationen i kommunens grönområden väntas 
inte förändras särskilt mycket jämfört med 2010. 
Genom permanentningen av fritidshus kan trafiken 
på en del mindre vägar öka. Även om trafiken inte 
orsakar höga genomsnittliga bullernivåer så kan 
störningar lokalt öka. I skärgården är båttrafiken en 
bullerkälla. Fram till 2020 kommer båttrafiken att 
öka. Dessa störningar kvarstår eller ökar.

Trycket är hårt på muddringsåtgärder i sund som 
håller på att grundas upp och havsvikar som håller 
på att avsnöras. För att miljödomstolen ska få ett 
bättre underlag för att bedöma ansökningar om 
sådana muddringar behövs ett planeringsunderlag 
och utlåtanden från kommunen. En översiktsplan är 
som regel inte ett tillräckligt underlag. 

Grönstruktur år 2030
Om tillgängligheten till Värmdö ökar genom bättre 
vägar samt spårtrafik till Orminge blir Farstalandet 
och Ormingelandet mycket attraktivt för ny bebyg-
gelse. Ny bebyggelse kan tänkbart uppstå även 
inom Farstalandets värdekärna och inom svaga län-
kar i kilstrukturen på Ormingelandet. Tillsammans 
med tidigare intrång blir då resultatet av de gröna 
kilarna i västra delarna av Värmdö försvagade.
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Ökat dagligt resande
Under perioden 2000–2010 tillkom cirka 10 000 
bilar i kommunen. Dessutom ökade biltätheten från 
416 till cirka 450 bilar per 1 000 invånare (läns snittet 
år 2000 är cirka 380 bilar per 1 000 invånare). Det 
dagliga resandet per capita har ökat något, från cirka 
50 km till 55 km per vuxen person och dag. 

Kollektivtrafikandelen är omkring 22 procent (av 
alla resor, räknar man enbart bil- och kollektivtra-
fikresor är andelen i rusningstid cirka 45 procent). 
Skrivs nuvarande utveckling fram för väntas kol-
lektivtrafikandelen sjunka till 20 procent fast det to-
tala antalet resenärer ökar när Värmdö växer. Detta 
verkar kanske marginellt, men om man beaktar 
befolkningsökningen så förstår man att det innebär 
många fler bilresor till och från Värmdö jämfört 
med idag. Slår effekterna av stigande energipriser 
och ökat klimatansvar igenom kan bilden förändras 
men då krävs också en betydligt kapacitetsstarkare 
kollektivtrafik.

Trafikutveckling
Med tillväxten följer att trafikarbetet ökar. I re-
gionen har mobiliteten ökat mer än befolkningen. 
Värmdö har en stor andel enskilt bilåkande, 70 
procent av de yrkesverksamma pendlar till jobb i 
andra kommuner. Därför är en utveckling av den 
lokala arbetsmarknaden viktig. Tätare utvecklings-
alternativ är något bättre än glesare för att behovet 
av transporter är mindre. 

Ökad vägtrafik och transportsektorns stora miljö-
påverkan leder inte mot en hållbar utveckling. 
Satsningar på kollektivtrafik har dock stor betydelse 
för en miljömässigt gynnsam utveckling. Enbart 
förslaget till översiktsplan löser inte sektorns miljö-
problem. Många andra faktorer som påverkar 
transportsektorns miljöpåverkan måste initieras.

I alla alternativ är utbyggnaden av vägar och gång- 
och cykelvägar kopplade till bostadsbygg andet och 
sker genom utbyggnad från befintliga stråk. Utbygg-
nad av ett gång- och cykelnät mellan boendeområ-
den, förbättring av kollektivtrafik samt byggande av 
infartspark eringar kan i viss grad påverka resmöns-
ter i en hållbar riktning. Men utan kompletter ande 
kraftfull ekonomisk styrning bedöms övergången 
till mer kollektiva färdmedel som marginell.

Skärgårdsvägnätet är undermåligt, men klarar 
belastningen utom under maxtimmen. Genom en 
större utspridning av resandet kan framkomlighet, 
tillgänglighet och säkerhet förbättras. En effektivare
mobilitet är inte direkt beroende av att vägnätet 
förstärks annat än på vissa punkter. Bättre fram-

komlighet på länsvägarna behövs liksom förbifarter 
vid Hemmesta, Östra Ekedal och en fyrfältslösning 
vid Grisslinge. Mark ska reserveras norr om väg 
222 för utbyggnad av kollektivtrafik. Båtpendling 
kan bidra till nya resmönster. 

Energi- och klimataspekter
Genom byggnation i centrala lägen ökar värme-
tätheten och möjligheten att använda biobaserad 
fjärrvärme. I förändringsområden är energieffektivt 
byggande och användning av ny teknik viktigt lik-
som energisparande i alla former. Värmepumptekni-
ken används i allt fler bostäder för uppvärmning. 

Ur klimatsynvinkel är byggande i skyddad terräng 
med bra möjlighet till solinstrålning fördelaktigt. 
Vindutsatta höga lägen kan kompenseras med ökad 
isolering. Analyser av mikroklimat bör ingå i detalj-
planeringen. Skredkänsliga områden bör inte bebyg-
gas annat om risken för skred minimeras. Över-
svämningsrisken pareras genom att bebyggelse inte 
tillåts under två meter över medelvattennivån och 
att dagvattensystem utformas så att översvämning 
undviks. Robusta lösningar med öppna system för 
utjämning och fördröjning av flöden är att föredra 
framför ledningssystem.

Inget utvecklingsalternativ är fördelaktigare än 
något annat, utan bra lösningar kan utvecklas i 
samband med detaljplanering och bygglovprövning 
i alla. En starkt påverkande faktor är skärpning av 
energinormer för nybebyggelse.
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Teknisk försörjning
Kommunalt VA byggs ut och allt avlopp renas i 
Käppala reningsverk, ett av Europas bästa verk. 
Vatten tas från Mälaren och Ingarötäkten. Båda 
skyddas med nya föreskrifter och skyddsområden. 
Avfallshanteringen är baserad på källsortering. 
Återvinningsbara fraktioner tas in och sätts i krets-
lopp. Hushållsavfall går till Högdalen och nyttjas 
som energiresurs. En del komposteras lokalt och an-
vänds för jordförbättring. Inget alternativ är direkt 
fördelaktigare än något annat. Möjligen är effektivi-
teten något bättre i ett tätare boendealternativ.

Åtgärder för att minska miljöpåverkan
I genomförandet kan utvecklingen följas genom av-
stämningar mot nyckeltal i miljöbokslut och planin-
dikatorer i detaljplanering. Fortlöpande förbättringar 
genom val av lösningar som leds till bärkraft är 
också bra. Nedan ges exempel på insatser/val. I pro-
jektering kan skadeförebyggande åtgärder sättas in. 
Att förebygga konsekvenser och skador är fördelak-
tigt ur ekonomisk, miljömässig och social synvinkel.

Rekommendationer för att minska påverkan
Byggande

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyg- �
gelsen. 
Lokalisera ny bebyggelse nära handel och service. �
Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker  �
underlaget för kollektivtrafiken. 
Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiför- �
sörjningsalternativ. 
Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö-  �
och riskfaktorer.
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Planera bostäder nära grönområden. �
Utnyttja passivteknik och beakta mikroklimat. �
Utforma bebyggelse och friytor för ökad trygg- �
het och tillgänglighet, god hälsa samt minskad 
risk för olyckor och brott.
Bevara natur- och kulturvärden nära bebyggelse.  �
Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och  �
landskapsbild. 
Bevara fria stränder och värna strandskyddet. �
Samlokalisering av bostäder och verksamheter.  �

Boende
Gynna kvarboende och mångfald med en bland- �
ning av upplåtelseformer, ålder och storlek på 
bostäder.

Näringsliv och handel
Skapa ett varierat utbud av lokaliseringsmöjlig- �
heter utifrån miljöns möjligheter.
Värna ett bärkraftigt jord- och skogsbruk samt  �
fiske.
Lokalisering av storskalig dagligvaruhandel ska  �
ske i lägen som innebär att behovet av transpor-
ter som belastar miljön minimeras.

Vägar, spårburen trafik samt annan infrastruktur
Prioritera att bygga ut planerade större vägar,  �
spårbunden trafik och annan infrastruktur. 
Hushålla med resurser genom att använda be- �
fintligt väg- och ledningsnät.
Prioritera stråk och säkerhet för gående och  �
cyklande.
Prioritera bussars framkomlighet. �
Minska vägnätets barriäreffekter. �

Öka möjligheterna till båtpendling.  �

Grönstruktur
Bevara stora opåverkade, tysta samt värdefulla  �
natur- och kulturområden. 
Bevara landsbygds- och skärgårdskaraktär. �
Värna viktiga spridningskorridorer, reproduk- �
tionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer 
för djur och växter. 

Friluftsliv och båtliv
Tillåt endast anläggningar för friluftslivet i tät- �
ortsnära grönområden.
Säkerställ tätortsnära områden för rekreations-  �
och friluftsändamål. 
Bevara och utveckla områden med höga frilufts- �
värden. 
Bevara naturhamnar och utveckla skärgårdens  �
båtliv.

Resursanvändande
Värna om jord och skog, grund- och ytvatten,  �
vind- och vattenkraft samt berg och naturgrus 
mot åtgärder som påverkar framtida använd-
ning. 
Skydda grundvatten, sjöar, vattendrag och  �
våtmarker mot åtgärder som påverkar vatten-
kvalitén.
Använd naturgrus endast om bergkross inte kan  �
ersätta grus.
Anlägg bergtäkter på strategiska platser med  �
minimala transporter och störningar. 






