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Förord

Gnesta kommun växer! Allt fler inser för
delarna med att bo, verka och leva i Gnesta 
kommun. Gnesta kommun har korta res
tider till Stockholm samt kännetecknas av 
ett starkt näringsliv. Gnesta kommun ligger 
längs med västra stambanan vilket möjliggör 
för effektivt och hållbart resande i sydlig och 
västlig riktning. För att vi även i framtiden 
ska vara en attraktiv kommun krävs att dessa 
värden med flera beaktas i samhällsplane
ringen. I det här dokumentet, samrådsver
sionen av Gnesta kommuns översiktsplan 
presenteras ett antal strategiska ställnings
taganden om var vi ska växa och hur utveck
lingen kan ske fram till år 2050.

Översiktsplanen är kommunens mest 
långsiktiga planeringsverktyg när det gäller 
strategisk användning av mark och vatten
områden. Gnesta kommuns översiktsplan 
har fokus mot år 2030 samt utblick mot 

år 2050.  Tidsperspektivet är långt och vi 
kan inte förutsäga allt som kommer hända 
i kommunen fram tills dess. För att kunna 
nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling 
är det dock viktigt att vi redan nu fastställer 
några generella inriktningar och vägval i vår 
fysiska planering.

Under processen med framtagandet av 
samrådsförslaget har dialoger med med
borgare ägt rum. Synpunkterna har beaktats 
och varit ett viktigt underlag i framtagandet 
av denna samrådsversion. Nu finns det möj
lighet att tycka till igen! Dina synpunkter 
är viktiga så hör av dig med dina frågor och 
synpunkter till oss. Du kan höra av dig till 
tjänstemän på samhällsbyggnadsförvalt
ningen och till våra folkvalda politiker.

Patrik Nissen
Samhällsbyggnadschef
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Om översiktsplanen
En översiktsplan speglar kommunens vilje
riktning för användning av mark och 
 vattenområden. Enligt plan och bygglagen 
(PBL) ska alla kommuner ha en aktuell 
översiktsplan. Översiktsplanen omfattar 

Läsanvisningar

Om översiktsplanen Förklarar vad en översiktsplan är, vad den ska inne

hålla och hur den ska tas fram.

1. Inriktning Gnesta 2050 Beskriver prioriterade mål och inriktningar för utveck

lingen i Gnesta kommun till år 2050. 

2. Förutsättningar och  utmaningar Sammanfattar nuläget i Gnesta kommun och vilka 

utmaningar som finns utifrån ett lokalt, regionalt och 

nationellt perspektiv.

3. Strategier – framtida mark och vattenan

vändning

Beskriver nuläge och kommunens syn på framtida 

mark och vattenanvändning, det vill säga vad som 

krävs för att skapa en utveckling i linje med egna 

visioner och nationella, regionala och lokala mål. 

4. Intressen – riksintressen och  övriga all

männa  intressen

Beskriver hur riksintressen, miljökvalitetsnormer och 

andra allmänna intressen ska hanteras och tillgodoses 

i kommunens planering.

Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning Beskriver de huvudsakliga miljöeffekterna av att ge

nomföra planen och hur en hållbar utveckling främjas.

Ny översiktsplan
Den tidigare översiktsplanen antogs 2003 
och 2010 bad Gnesta kommun länsstyrelsen 
om en aktualitetsförklaring1 för Gnestas 
översiktsplan. I aktualitetsförklaringen 
föreslog länsstyrelsen att kommunen bör 
upprätta en ny översiktsplan som uppfyller 
dagens krav och lagar.

Kommunstyrelsen gav 2014 samhälls
byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med en ny översiktsplan.

Översiktsplanen behöver vara aktuell 
och revideras med jämna mellanrum för att 
möta samhällets förändringar. Befolknings
ökningen i Stockholm och Mälardalen har 
de senaste åren varit kraftig och prognoserna 
tyder på en fortsatt ökning. Tillväxten 
märks även i Gnesta som har ett fördelaktigt 
läge i regionen med exempelvis korta restider 
med tåg till Södertälje och Stockholm. 

Översiktsplanen tar höjd för kommande 
befolkningsökning och andra tänkbara fram
tida scenarier och har en inriktning mot 2050.

1 En aktualitetsförklaring är en översyn av om 

översiktsplanen fortfarande är aktuell utifrån till 

exempel nya lagar och direktiv, förändring av riks

intressen med mera, eller om den behöver revideras.
 

hela kommunen och visar strategier för hur 
stad, tätort och landsbygd ska utvecklas på 
lång sikt. En översiktsplan är inte juridiskt 
bindande men väger tungt vid avgöranden 
och prövning av ärenden som rör mark och 
vatten användning även i högre instanser.
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Om översiktsplanen

November–
December 2018

Juli–Augusti–
September 

Maj–Juni 
2018

Mars–April  
2018

Januari 2018–
Februari 20182015–2017Vinter 2014

Antagande 
Laga kraftBearbetningUtställningBearbetningSamrådPlanUppdrag

Förslag till tidplan och process

Översiktsplanens syfte
En översiktsplan visar hur kommunen på ett 
hållbart sätt tillgodoser behoven hos kom
muninvånare, företag och organisationer. 
Den behandlar allmänintressena och förhål
ler sig till statliga, regionala och mellankom
munala intressen. Gnestas översiktsplan tar 
även hänsyn till globala mål och Agenda 
2030. En översiktsplan ska enligt lagen tyd
ligt beskriva:

Beslut om att på börja 

arbetet i KS

Medborgardialog i alla 

tätorter

Samråd i 2 månader Sammanställning av 

synpunkter

Utställning i minst 2 

månader

Sammanställning av 

synpunkter

Laga kraft tre veckor 

efter antagande

Ta fram plan förslag

Ta fram samråds

handlingar

Beslut om samråd KS 

4/12 2017

Samrådsredogörelse 

och revidering uti

från synpunkterna

Beslut om utställning  

KS 23/4 2018

Granskningsutlåtande  

+ Revidering utifrån 

synpunkterna

Godkännande i KS:  

5/112018 och antagande 

beslut i KF 19/112018

1. grunddragen i den avsedda användningen 
i mark och vattenområden

2. kommunens syn på hur den byggda mil
jön ska användas, utvecklas och bevaras

3. hur kommunen avser att tillgodose de 
redovisade riksintressena och följa gäl
lande miljökvalitetsnormer 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna 
översiktsplanen med relevanta nationella 
och regionala mål, planer och program 
som har betydelse för hållbar utveckling 
inom kommunen

5. vilka områden i strandnära lägen som 
lämpar sig för landsbygdsutveckling, så 
kallade LISområden. 

Gnesta ÖP bok 2.indb   6Gnesta ÖP bok 2.indb   6 2020-07-06   12:19:212020-07-06   12:19:21



 

7

Tidshorisont och rullande 
översiktsplanering
Översiktsplanen för Gnesta kommun 
sträcker sig till år 2050. Mål och strategier är 
både lång och kortsiktiga. Målbilder beskri
ver kommunens långsiktiga utveckling. 
Översiktsplaneringen i Gnesta sker löpande 
vilket innebär att översiktsplanen ständigt 
ska vara aktuell. Översiktsplanen ska där
för aktualitetsförklaras och revideras varje 
mandatperiod. Vid revideringarna finns det 
möjlighet till tematiska fördjupningar. 

Övriga kommunala dokument
Översiktsplanen ska stämma överens med 
beslutade kommunala dokument, och fram
tida kommunala dokument ska stämma 
överens med översiktsplanen. 

Mellankommunalt samarbete
Plan och bygglagen (PBL), betonar att en 
översiktsplan ska ta hänsyn till förhållanden 
i angränsande kommuner. På så sätt kan 
kommunerna samordna och effektivisera 
planläggningen.

Gnesta kommun ligger i Södermanland 
och gränsar till kommunerna Trosa, Nykö
ping, Flen, Strängnäs, Nykvarn och Söder
tälje. Därutöver gränsar Gnesta även till 
Stockholms län. Det geografiska läget ger 
Gnesta stor potential till utveckling och 
samarbeten med andra kommuner och län.

Många frågor om planering sträcker sig över 
de administrativa gränserna och gör det nöd
vändigt att samarbeta. Typiska samarbetsfrågor 
är vattenfrågor som dagvatten, Båvenområdet 
och Trosaån, infrastrukturfrågor som väg 57 
och Ostlänken, kollektivtrafik och energifrågor.

Gnesta och de olika 
planeringsperspektiven 
Inom samhällsplaneringen finns det olika 
planeringsperspektiv. Översiktsplanen visar 
i stora drag hur kommunen ska utvecklas. 
Nästa nivå är detaljplanering som ska följa 
översiktsplanens ambition och visa hur ett 
avgränsat område ska utformas. Den sista 
nivån är bygglov som ska utgå från detalj
planen i de fall där det finns en sådan och 
säkerställa att det som byggs är i linje med 
såväl detaljplan som översiktsplan.
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Om översiktsplanen

Agenda 2030 i ett lokalt och 
globalt perspektiv
I september 2015 bestämde FN:s medlems
länder att anta de globala hållbarhetsmålen. 
De globala målen efterträder millennie
målen som varit aktuella fram till 2015. De 
globala hållbarhetsmålen syftar till att enas 
kring en gemensam målbild om vad hållbar 
utveckling är och hur vi gemensamt ska 
jobba för att uppnå hållbarhet. Detta tydlig
görs med hjälp av 17 mål och 193 delmål. 
Målen är antagna av länder med olika förut
sättningar vilket gör att de 17 huvudmålen 
är mer generellt hållna och delmålen är mer 
specifi kt anpassade till respektive lands för
utsättningar. 

Regeringen har tillsatt en särskild delega
tion som arbetar fram en handlingsplan för 
Sveriges genomförande av agendan. Detta 
görs genom att ta fram delmål och indikato
rer i en svensk kontext.

I uppdraget ingår också att stödja genom
förandet av Agenda 2030 i Sverige. Detta 
arbete ska göras i samråd med bland annat 
kommuner. Delegationen har identifi erat sex 
prioriterade områden där Sverige har störst 
utmaningar men där det också fi nns möjlig
heter till lösningar. Dessa är:

• Ett jämlikt och jämställt samhälle
• Hållbara städer
• En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
• Ett starkt näringsliv med hållbara aff ärs

modeller
• Hållbara och hälsosamma livsmedel
• Stärkt kunskap och innovation

En översiktsplan tar hänsyn till styr
dokument på regional och nationell nivå 
samt samordna med angränsande kom
muner och deras planering. I och med att 
Gnesta kommuns översiktsplan även beaktar 
de globala hållbarhetsmålen gör det att de 
olika hållbarhetsperspektiven konkretiseras 
och belyses på många olika sätt. 

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

Den fysiska strukturen påverkar de val 
som de som bor verkar och lever i Gnesta 
kommun gör. Genom att ta hänsyn till de 
globala hållbarhetsmålen i den långsiktiga 
strategiska planeringen så skapas förutsätt
ningar för att målen ska uppfyllas i Gnesta 
kommun med omnejd.   

Agenda 2030 täcker över många intresse
områden. En översiktsplan belyser i huvud
sak förändringar i den fysiska miljön därför 
berörs översiktsplanen främst av mål num
mer 11, hållbara städer och samhällen men 
även övriga mål beaktas i översiktsplanen.

Barnkonventionen
Gnesta kommun tar hänsyn till barnkon
ventionen. Fyra av 54 artiklar har direkt till
lämpning i den fysiska planeringen. De fyra 
artiklarna handlar om barns rätt till dialog 
och medbestämmande i frågor som rör 
utformning av livsmiljöer som barnen berörs 
av. De fyra artiklarna ur barnkonventionen 
som översiktsplanen främst tar hänsyn till 
är: Artikel 3: Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som rör barn. 
Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka 
sin mening och höras i alla frågor som rör  
barnet. Artikel 13: Varje barn har rätt till 
yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka 
sina åsikter. Artikel 31: Varje barn har rätt 
till lek, vila och fritid.
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1. Inriktning Gnesta 2050 – bo, verka, leva

 Inriktning Gnesta 2050 – 
bo, verka, leva
Utifrån kommunens vision och kommun
fullmäktiges mål är det två mål som är sär
skilt viktiga för översiktsplanen:
• Gnesta ska vara en attraktiv kommun att 

leva, verka och bo i.
• En befolkningstillväxt om minst 2 pro-

cent per år.

Målen rymmer i sin tur ett flertal områden 
som tillsammans med synpunkter från med
borgardialogen mynnat ut i sex inriktningar 
för Översiktsplan – Gnesta 2050. Dessa 
inriktningar hjälper kommunen att göra 
rätt prioriteringar i sin långsiktiga fysiska 
planering. 

Läs mer
Vision

Framtidsplan

Attraktiva livsmiljöer 
Gnesta kommun har många olika värden 
som kommunen behöver ta tillvara och 
utveckla för att skapa attraktiva livsmiljöer. 
Dessa värden är bland annat goda kom
munikationer, ett rikt föreningsliv, ett 
gott företagsklimat och kulturutbud, en 
rik natur, attraktiva boendemiljöer, tysta 
områden, sjöar och vattendrag. Naturen 
och kulturmiljön är särskilt viktiga för en 
levande landsbygd där besöksnäringen kan 
utvecklas. 

Det är viktigt med en balans mellan bevar
ande och utveckling. Tätorterna har olika 
roller, Gnesta som centralort och knutpunkt 
är en tillgång för hela kommunen med sin 
tillgång till kollektivtrafik, handel, service, 
kultur, fritid och föreningsliv. Bra utbildning, 
skola och barnomsorg skapar långsiktig social 
hållbarhet, attraktiva livsmiljöer och bidrar 
till att befolkningen kan växa. 

Bostäder för framtiden
I takt med befolkningstillväxten behövs nya 
bostäder som ska passa många olika typer 
av människor, behov och önskemål. Kom
munen ska därför sträva efter en blandning 
av bostadstyper och upplåtelseformer för att 
möta dessa olika behov och även förebygga 

segregation. För att möjliggöra bostadsbyg
gandet behövs en god planberedskap, men 
även mer mark för kommunen att exploatera. 
För att kunna få en årlig befolkningstillväxt 
på 2 procent krävs 90–170 nya bostäder per 
år. Nya bostäder behövs i alla tätorter, men 
eftersom Gnesta växer som centralort med bra 
kommunikationer till Stockholmsregionen är 
det framför allt här bostäderna planeras.

Flexibla kommunikationer
Kommunikationer har stor betydelse i kom
munen, för pendling till arbete och studier, 
för näringslivet och för att nå större städer. 
Kommunikationsstrukturen kopplar också 
samman Gnestas små, lokala kärnor av 
bebyggelse och verksamheter. För lands
bygden och för att skapa goda kommunika
tioner med de mer glesbefolkade delarna i 
Gnesta kommun behövs flexibla lösningar, 
exempelvis välfungerande kommunikations
noder med tåg och busstationer, cykelstråk, 
anropsstyrd trafik och pendlarparkeringar 
vid kommunikationsnoder. Utbyggnad av 
bredband i hela kommunen skapar också 
förutsättningar att verka och bo även på 
landsbygden.
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Ett starkt näringsliv
Den lokala arbetsmarknaden är en för
utsättning för kommunens utveckling. 
Företagsamheten är bland de högsta i länet 
och kommunen satsar på att skapa ett gott 
näringslivsklimat med en fortsatt hållbar 
ekonomisk tillväxt. Besöksnäringen och de 
gröna näringarna är särskilt viktiga för att 
skapa en levande landsbygdsmiljö. Samtidigt 
behöver kommunen underlätta för etablering 
av verksamheter i nya branscher. För allt 
detta krävs en bra bostadsförsörjning, bra 
tomter och lokaler för olika typer av verk
samheter och goda kommunikationer. Ett 
gott företagsklimat förutsätter även en god 
service från kommunen gentemot befintliga 
och nyetablerade verksamheter. N

En attraktiv och livskraftig 
naturmiljö 

Naturen är viktig för Gnesta med omnejd. 
Naturen är en plats för avkoppling och upp
levelser. Hållbar landsbygdsutveckling är en 
förutsättning för att bruka naturen och sam
tidigt bevara det sörmländska landskapet 
med sin rika biologiska mångfald. 

I en framtid där natur och tystnad allt mer 
blir en bristvara kan orörd natur bli en av 
Gnesta kommuns viktigaste marknadsfördelar 
både för att locka boende och besökande. För 
att slå vakt om denna resurs är det viktigt att 
behålla de större opåverkade områdena intakta 
och värna om tysta områden.

En god klimat- och 
miljöanpassning

I en framtid med ett varmare klimat kom
mer nya utmaningar med klimatanpassning. 
Det handlar om att stärka motståndskraften 
mot naturkatastrofer samt öka förmågan att 
anpassa sig till nya klimatförutsättningar. 
Det kan bland annat handla om skydd 
mot översvämningar och skred, men även 
planering av infrastruktur och skydd av 
dricks vatten och kommunens vattentäkter. 
I huvudsak handlar det om att tänka lång
siktigt och hållbart i ett helhetsperspektiv. 
Det behövs innovativa lösningar för energi
försörjning och hushållning av resurser. 
Kommunen behöver ha långsiktiga planer 
för bland annat vatten och avloppshante
ring. Det ekologiska fotavtrycket ska Gnesta 
minska genom att ta tillvara och utveckla 
befintliga resurser som finns i kommunen.
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1. Inriktning Gnesta 2050 – bo, verka, leva

Gnesta kommun 2050 – 
övergripande 
utvecklingsstrategi
När kommunen växer blir kommunikatio
nerna allt mer viktiga. Det största pend
lingsstråket kommer att fortsätta vara mot 
arbetsmarknaden i Stockholm och Söder
tälje, men även stråket mot Nyköping blir 
viktigare när Nyköping växer. Gnesta tätort 
kommer att behålla sin roll som kommu
nens centralort och knutpunkt. I Gnesta är 
lokal handel, service, kultur och föreningsliv 
viktiga för att skapa en attraktiv livsmiljö i 
hela kommunen. På sikt kan de närliggande 
fritidshusområdena permanentas och ingå 
i Gnesta tätort. Tätorterna Björnlunda och 
Stjärnhov är knutpunkter för landsbygden 
runt omkring, men även för besöksnä
ringen. Här är det lokala engagemanget och 
näringslivet nycklar för tätorternas tillväxt
möjlighet. Laxne kan med sin koppling mot 
Läggesta och Mariefred få en ökad infl ytt
ning när dessa orter utvecklas. Tätorterna 
bör växa inifrån och ut för att ha närhet till 
kommunikationer och service, men även 
närhet till naturen.

Kommunikationsstråk

Regionala samband

Centralort

Övriga orter inom kommunikationsstråk

Omvandlingsområden

Opåverkade områden

Tysta områden

12
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2. Förutsättningar och utmaningar 

Förutsättningar och 
utmaningar
Gnesta kommun ligger 65 kilometer 
sydväst om Stockholm och med de goda 
kommunik ationerna är det möjligt att nå 
såväl Stockholm som Nyköping och Skavsta 
flygplats på 35 minuter. 

Gnesta är en mångfacetterad kommun. 
Invånarantalet är cirka 10 900, under 
sommar tid är det många fler i och med alla 
fritidshus som finns i kommunen.

Gnesta är också en utpräglad småföreta
garkommun med cirka 1 200 registrerade 
företag i en mängd olika branscher. Många 
av dem är lantbruksföretag som tillsammans 
med alla sjöar bidrar till det vackra, skif
tande natur och kulturlandskapet. I Gnesta 
finns också ett brett utbud av fritidsaktivite
ter i en attraktiv och omväxlande miljö. 

Befolkningsutveckling 
Sedan kommunen bildades 1992 och till 
och med den 31 december 2016 har befolk
ningen ökat från 9 481 till 10 861 invånare 
med en jämn könsfördelning. Vad gäller 
ålderssammansättning har Gnesta en lägre 
andel 20–40åringar än riksgenomsnit
tet medan åldersgruppen 60–70 är högre 
än riksgenomsnittet. Under senare år har 
befolkningen ökat med ungefär 100 perso
ner vilket motsvarar ungefär en procent om 
året. Befolkningsökningen består främst av 
inflyttning från andra kommuner. 

Befolkningsutveckling i Gnesta kommun 
1992-2016 uppdelat efter kön

Befolkningsutveckling i Gnesta kommun 
1992–2016
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Förutsättningar och utmaningar
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Befolkningsprognos 
Olika scenarier för Gnestas befolkningsutveckling
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Denna översiktsplan tar höjd för en fortsatt 
positiv befolkningsutveckling. Enligt en 
byggprognos till 2030 som baseras på befint
liga byggplaner når befolkningen 14 399 
personer 2030. För att beräkna hur stor 
befolkningen väntas bli 2050 har ett snitt på 
195 nya invånare per år använts från 2030 
till 2050 baserat på åren 2025–2030. För
delningen mellan könen blir fortsatt jämn 

enligt byggprognosen och antalet invånare 
över pensionsåldern väntas bli högre än idag. 
En trendframskrivning fram till 2030 som 
är baserad på Gnesta kommuns historiska 
befolkningsutveckling. Kommunen har ett 
mål att befolkningen ska öka med 2 procent 
årligen. Denna översiktsplan tar därför hän
syn till denna befolkningsutveckling.
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2. Förutsättningar och utmaningar 

Gnesta i ett globalt 
framtidsperspektiv 
Omvärlden förändras ständigt och det måste 
kommunen förhålla sig till i planeringen. 
Nedan sammanfattas några globala mak
rotrender som kan påverka den framtida 
planeringen.
1.  Demografiska förändringar – ökade 

flyktingströmmar runtom i världen.
2.  Urbanisering – allt fler människor söker 

sig till storstäder och storregioner.
3.  Ökad efterfrågan på boende – fler 

bostäder av alla typer behövs.
4.  Klimatförändringar och ökade krav på 

miljö och klimatanpassning och håll
bar utveckling – ökade krav på hållbara 
energilösningar.

5.  Teknikutveckling – tid och plats blir 
allt mindre viktigt i och med utbrett 
och växande användande av internet 
gör utbyggnad av bredbandsuppkopp
ling allt viktigare.

6.  Ökad rörlighet på arbetsmarknaden – 
effektivare kommunikationer gör längre 
pendlingsavstånd möjliga.

7.  Ökade krav på utbildning och rätt 
kompetens – högre utbildning och 
yrkesutbildning blir allt viktigare.

8.  Ökade krav på service och etjänster – 
samhället ställer högre krav på tillgänglig
het och anpassad service

9.  Allt fler människor blir allt äldre – 
befolkningens sammansättning föränd
ras och färre kan få försörja fler.

16
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Förutsättningar och utmaningar

17

Gnesta i ett nationellt 
perspektiv 
Boverket har gjort en sammanställning över 
viktiga nationella mål, planer och program, 
och Gnestas översiktliga planering förhåller 
sig till dem. Några av de mål som plane
ringen ska ta hänsyn till handlar om demo
grafi, bebyggelse, ekonomi, natur, miljö och 
infrastruktur.

Gnesta i ett regionalt 
perspektiv 
En region kan definieras utifrån olika aspek
ter och samband, exempelvis geografiska, 
funktionella, politiska eller institutionella. 
Vad gäller det regionala perspektivet gäller 
samma princip som för det nationella: De 
regionala målen som finns återspeglas i kom
munens mål och de förslag som ligger till 
grund för denna översiktsplan stämer över
ens med nedanstående regionala mål.

Gnesta tillhör Södermanlands län och 
är också medlem i Regionförbundet Sörm
land som 2012 tog fram Sörmlandsstrategin 

2020. I denna strategi prioriteras dessa fyra 
mål som särskilt angelägna för utvecklingen 
i Sörmland:
• Goda förutsättningar för unga och vuxna 

att utbilda sig och arbeta, och goda möj
ligheter för arbetsgivare att rekrytera rätt 
kompetens.

• Starka samband med omvärlden.
• Ett konkurrenskraftigt näringsliv.
• Hållbara och attraktiva livsmiljöer. 

Gnesta ingår även i Stockholmsregionen 
när det gäller arbetsmarknad, infrastruktur 
med mera. Stockholms läns landstings
fullmäktige beslutade i maj 2010 om en 
regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2010). Regionen har sedan 1950 växt 
till att omfatta ett större område och kom
mer att fortsätta växa. En annan storregion 
som Gnesta tillhör är Östra Mellansverige 
och utredningar visar att regionen kan få 
550 000 nya invånare till år 2030 och 1,2 
miljoner nya invånare till år 2050 jämfört 
med idag. Det ställer höga krav på pla
neringen. I RUFS 2010 bedöms regionen 

Östra Mellansverige behöva cirka 3 000 nya 
bostäder per år i området utanför Stock
holms län. Behovet är som störst i de större 
städerna, men även i närliggande kommuner 
som Gnesta behövs fler bostäder.

I RUFS 2010 beskrivs sex utmaningar 
inför den framtida planeringen:
• möjliggöra befolkningstillväxt och samti

digt förbättra regionens miljö och  
invånarnas hälsa

• vara en liten storstadsregion och  
samtidigt internationellt ledande

• öka tryggheten i regionen samtidigt som 
omvärlden upplevs mer osäker

• minska klimatpåverkan och samtidigt 
utveckla en tillgänglighet som möjliggör 
ekonomisk tillväxt

• åtgärda kapacitetsbrister samtidigt som 
behoven fortsätter att växa

• Öppna regionen och samtidigt minska 
utanförskapet.
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2. Förutsättningar och utmaningar 

Jämställdhet
Vid planering är det viktigt att tänka ige
nom kvinnors och mäns behov och hur de 
kan skilja sig åt. Behoven är inte alltid olika 
men det kan finnas strukturella mönster 
som kräver att jämställdhetsperspektiv 
be aktas. Kommunens förvaltningar ska 
arbeta medvetet med jämställdhet, delaktig
het och tillgänglighet. Målet är att Gnesta 
kommun ska vara en attraktiv kommun 
där kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning eller ålder inte påverkar 
individens möjlighet till utbildning, yrkes
karriär, service och inflytande med mera.

Gnesta kommun har sedan 2005 arbetat 
särskilt med jämställdhet och kommunen har 
undertecknat den europeiska deklarationen 
om jämställdhet mellan kvinnor och män 
på lokal och regional nivå, CEMR, som är 
ett verktyg för att integrera jämställdhets
perspektivet i politiskt beslutsfattande och 
praktisk verksamhet. Gnesta har valt att prio
ritera dessa CEMRområden:

• den politiska rollen
• allmän ram för jämställdhet
• arbetsgivarrollen
• rollen som tjänsteleverantör.

Utöver det finns det fyra övergripande mål 
för jämställdhet i Sverige:
• en jämn fördelning av makt och  

inflytande
• ekonomisk jämställdhet
• en jämn fördelning av det obetalda  

hem och omsorgsarbetet
• mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Dessa mål följer kommunen upp genom en 
checklista vid alla politiska beslut som inte är 
ren myndighetsutövning. Det är också viktigt 
att alltid när det är möjligt redovisa könsupp
delad statistik och se över hur resurser för
delas i samhället.

Gnesta kommun upprättade en övergri
pande handlingsplan 2015, som tydliggör 
att varje förvaltning och kommunalt bolag 
ska ha en aktivitetsplan för jämställdhet, 
som ska följas upp varje år i kommunens 
årsredovisning. Jämställdhetsplanen är kom
munens sätt att skapa en rättvisare fördel
ning av resurser och likvärdig service oavsett 
kön samt ge alla ett jämställt bemötande och 
samma möjlighet till makt och inflytande.

Miljö och hållbarhet
Tillsammans med 105 andra kommuner 
och landsting (mars 2017) ingår kommunen 
i organisationen Sveriges Ekokommuner. 
Medlemskapet innebär att kommunen 
undertecknat en avsiktsförklaring att främja 
utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat 
samhälle byggt på en ekologisk grundsyn 
där livsmiljön ger människor möjlighet till 
en hög livskvalitet och en god hälsa. Det 
uthålliga samhället bygger på fyra system
villkor för kretsloppsprincipen (se faktaruta).  

I ett hållbart 
samhälle utsätts 
inte naturen för 
systematisk
• koncentrationsökning 

av ämnen från 

 berggrunden  

till exempel fossilt kol, olja 

och metaller

• koncentrationsökning 

av ämnen från sam

hällets produktion  

till exempel kväveoxider, 

freoner och hormon

liknande kemikalier

• undanträngning med 

fysiska metoder  

till exempel storskaliga 

kalhyggen och över fiskning

• undanträngning där 

människor systematiskt 

hindras från att till

godose sina behov.

Integration
Nyanlända personer med uppehållstillstånd 
fördelas enligt lagen över kommunerna i 
landet. Gnesta kommun kommer under de 
närmaste åren att ta emot 40–45 personer. 
Det innebär att kommunen har ansvar 
för att förmedla bostäder och introducera 
och integrera de nyanlända i samhället. 
Integrationssamordnare har uppdraget att 
ge de nyanlända bästa möjliga vägledning 
med målet att de ska nå egen försörjning 
och bli delaktiga i samhället. För ett lyckat 
integrations arbete är det viktigt att kom
munens alla olika verksamhetsområden 
samverkar.

18
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3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

Bebyggelse

Bostäder
Det totala beståndet av bostäder i Gnesta 
kommun är cirka 4 800 (2017). En tredjedel 
är lägenheter i flerbostadshus och två tredje
delar är småhus. Gnesta kommuns mål är att 
ha en befolkningsökning på 2 procent per år. 
För att tillgodose en sådan befolknings ökning 
krävs omkring 90–170 nya bostäder per år.

Fördelningen av de tillkommande bostä
derna under planperioden beräknas bli:

• cirka 70 procent i Gnesta tätort = cirka 
2 000–3 000 nya bostäder.

• cirka 30 procent i övriga tätorter och 
på landsbygden = cirka 800–1 300 nya 
bostäder.

De nya bostäderna behöver inkludera 
alla typer av bostadsformer och det 
krävs att kommunen arbetar aktivt med 
bostads planering genom verktyg som 
bostadsförsörjnings program och riktlinjer 
för markanvisningar, optioner och exploate
ringsavtal, samt att kommunen har en plan

beredskap där byggklar mark finns i varje 
tätort. Detaljplanerna som tas fram bör vara 
flexibla och långsiktiga för att möjliggöra 
byggnationer i etapper och av olika aktörer.

I de fall där barn berörs av planläggningen 
bör en avvägning göras om planen behöver 
kompletteras med en barnkon sekvens analys.

Industri- och verksamhetslokaler
I Gnesta kommun finns de flesta industri 
och verksamhetslokaler i Gnesta tätort. 
I övriga tätorter finns en mindre andel loka
ler för småskaliga industrier och verksam
heter. Behovet av ny mark för industri och 
verksamheter kommer framför allt att finnas 
i Gnesta tätort. I de övriga tätorterna ska 
kommunen ta hänsyn till behovet av mark 
om intresse uppstår.

Service och handel
Kommunens struktur med flera tätorter 
är grunden för den kommersiella servicen. 
I Gnesta tätort finns ett rikt utbud av buti
ker och handelsvaror i en genuin miljö. 
Daglig varuhandel finns även i Björnlunda 
och Stjärnhov.

Tätorternas funktion som handels och 
mötesplatser är viktiga för att bidra till en 

Målbild
Befolkningsutvecklingen i tätorterna fortsätter och år 2050 har Gnesta kommuns befolk
ning näst intill fördubblats. Gnesta tätort står för den största tillväxten av nya bostäder, 
men även de övriga tätorterna och landsbygden har fått fler bostäder. De tillkommande 
bostäderna i tätorterna har olika upplåtelseformer för att minska segregation. Bebyggelsen 
i kommunen har en tydlig koppling till attraktiva offentliga miljöer och grönområden 
som lockar alla kommunens invånare och besökare.

De nya bebyggelsen är ekologiskt hållbar och har en varierad arkitektur som är 
 anpassad till omgivningen. Användningen av förnybar energi har ökat väsentligt i kom
munen. Tillkommande bebyggelse bidrar därmed både till minskad miljöpåverkan och 
ökad mångfald. Bebyggelsen i Gnesta kommun främjar positiva ekonomiska, sociala och 
ekologiska samband mellan tätort och landsbygd vilket bland annat gjort det möjligt för 
handeln att utvecklas i kommunen.

20
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Gnesta i korthet

ökad inflyttning. För att skapa attraktiva 
tätorter ska handel framför allt samlas i 
tätorternas kärnor. Utanför kärnorna kan 
enstaka handel och restaurangverksamheter 
lokaliseras. Handel med skrymmande varor 
kan med fördel lokaliseras i anslutning till 
industriområden. 

Vid förändring av centrummiljöer bör 
kommunen föra en dialog med medborgarna 
för att ta reda på deras önskemål och behov. 
Gnesta kommun kan inte konkurrera med 
de större städernas utbud och behöver därför 
värna om de genuina och unika handels
platser som finns i kommunen. 

När samhället växer behöver handeln 
anpassas efter de nya geografiska områdena 
och även efter befolkningsutvecklingen. 

Grönstruktur
Den tätortsnära grönstrukturen är viktig för 
invånarna i tätorten. I Gnesta kommun är 
bevarandet av gröna stråk, parker och skogs
nära natur särskilt viktig att bevara när tät
orterna växer och förtätas. Översiktsplanen 
pekar ut en del av dessa områden och stråk 
som speciellt viktiga för att dessa inte ska 
bebyggas. Naturen och närheten till den är 
en stor anledning till att människor väljer att 
bo i Gnesta kommun.

Mål
• Bostadsbyggandet ska öka för att 

befolkningen ska kunna växa. En 
befolkningsökning på 2 procent 
 kräver 90–170 nya bostäder varje år. 

• Byggnation och exploatering ska ske 
hållbart sett till ekologiska, sociala 
och ekonomiska faktorer.

• För att främja ett fortsatt levande 
samhälle ska kommunen eftersträva 
en blandning av olika funktioner, 
bostäder, arbetsplatser, service, turism 
och handel.

Strategier i korthet
• Bostadsbyggandet ska huvudsakligen 

ske i centralorten och i övriga orter 
inom kommunikationsstråk.

• God planberedskap för bostads
byggande ska finnas i alla orter inom 
kommunikationsstråk.

• Flexibla detaljplaner när möjlighet finns.
• Ökat kommunalt markinnehav för att 

möjliggöra för bostadsbyggande.
• Aktivt arbete för att öka exploaterings

intresset med exempelvis mark  anvis
nings   tävlingar. Tävlingarna ska använ
das för att främja byggandet med miljö
mässigt och socialt hållbara lösningar.

• Marknadsmässiga markpriser och 
marknadsföring av bostadsbyggandet.

• Komplettering av det kommunala 
hyresrättsbeståndet i alla tätorter.

• Särskild hänsyn och samhällsnytta 
ska övervägas vid exploatering av 
skogs och jordbruksmark.

Läs mer
 Ä Bostadsförsörjnings

program

 Ä Riktlinjer för mark

anvisningar, optioner och 

exploateringsavtal

 Ä Riktlinjer för skyltar
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3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

Gnesta tätort
Gnesta är kommunens cenralort där nästan 
hälften av kommunens invånare bor idag. 
Gnesta tätort kännetecknas av varierande 
bebyggelse från olika tidsepoker. Här finns 
störst utbud av kommunal service.

Utvecklingsmöjligheter
Gnesta är den tätort som har högst exploa
teringstryck i kommunen. Här planeras den 
största delen av all ny bebyggelse. Det gäller 
även för nyinvesteringar i samhällsservice 
som behöver utvecklas i takt med ökad 
bebyggelse. Eftersom Gnesta har en varie
rande bebyggelse kommer plan periodens 
fokus att handla om att komplettera de 
bebyggda områdena för att knyta ihop tät
ortens nuvarande ytterdelar. När tätorten 
kompletteras bör skalan på ny bebyggelse 
vara högre och tätare där det passar in i den 
befintliga stadsmiljön. Prioriteringen är att 
förtäta tätortens redan bebyggda miljö, utan 
att peka ut specifika platser.

Centrumutveckling

Tätortens mer centrala del kan komplet
teras med bostäder, service och  handel. 
Bostadsbyggandet sker i huvudsak genom 
 förtätning. Viss mark i de centrala delarna 

kan frigöras för bostäder genom att 
 verksamheter erbjuds ny mark i andra 
attrak tiva lägen. Komplettering med ny 
bebyggelse ska ske gradvis i takt med att 
tätorten växer. Det är viktigt att anpassa 
ny bebyggelse till den befintliga för att 
värna om det som bidrar till  Gnestas 
 attraktionskraft. Centrum miljön bör där
med utvecklas för att ta tillvara den små
skaliga butikshandeln och småstadskänslan. 
Vissa delar av Gnesta centrum är av riks
intresse för kulturmiljövården vilket är vik
tigt att beakta i planeringen samt vid gestalt
ning av ny bebyggelse. Just nu pågår arbete 
med en utvecklingsplan för centrum.

Norra Gnesta

Norra Gnesta har gott om utrymme för ny 
bebyggelse och här kan en stor del av det 
framtida bostadsbyggandet ske. Området 
har närhet till både handel, kommunika
tioner och natur. Det centrumnäraläget 
innebär att det kan planeras med relativt 
tät bebyggelse. För norra Gnesta finns ett 
planprogram antaget 2012 och reviderat 
2014. För att skapa bättre kommunikationer 
mellan norra och södra Gnesta i takt med 
att norra Gnesta byggs ut behövs en ny plan
skild förbindelse förbi järnvägen. Förbindelse 
bör placeras i västra Gnesta.

Vackerby trädgårdsstad

Vackerby trädgårdsstad är det största 
området som planeras i norra Gnesta. För 
Vackerby trädgårdsstad finns ett antaget 
gestaltningsprogram med en tillhörande 
illustrationsplan som visar den övergripande 
strukturen med bebyggelse och grön
områden. Gestaltningsprogrammet antogs 
2016. Vackerby trädgårdsstad kommer bli 
en ny stadsdel med plats för runt 600 nya 
bostäder, samhällsservice samt handel. 
Utbyggnaden förväntas ske etappvis med 
byggstart 2020.

Långsiktiga utvecklingsmöjligheter

Tätorten har potential att växa sydväst mot 
Österkärv och Västerkärv på sikt, men även 
i Södra Vackerby. Denna utveckling väntas 
dock ligga längre fram eftersom förutsätt
ningarna för fortsatt expansion än i dags läget 
mer gynnsam i norra Gnesta och genom 
förtätning av den redan bebyggda miljön i 
centrum. Planering av ny bebyggelse i Öster
kärv och Västerkärv ska ske med hänsyn till 
väg 57.

Det finns även potential och intresse för 
bebyggelse österut mot Södertälje. Södertälje 
kommun har i sin översiktsplan pekat ut att 
ny bebyggelse ska planeras här. Storleken 

Läs mer
 Ä Utvecklingsplan för 

Gnesta centrum

 Ä Vackerby trädgårdsstad 

gestaltningsprogram

Fin natur

Vackra byggnader

Lagom stort och nära till allt

Goda kommunikationer med både 
pendeltåg, regionaltåg och 

busstrafik

Lugnt och tryggt

Ordmoln från dialogen

Bra service och utbud
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Strategier i korthet
• Bebyggelseutvecklingen i Gnesta 

tätort sker genom förtätning och 
utveckling av nya bostadsområden 
i anslutning till befintlig bebyggelse 
och infrastruktur.

• Frigörande av industrimark som är 
attraktiv för bostadsbyggande sker 
genom att verksamheter erbjuds nya 
lokaliseringar.

• Viktiga grönområden och stråk  
bevaras och utvecklas.

på denna bebyggelse kan ha betydelse för 
Gnestas expansion inom Gnesta kommun. 
Kommungränsen mellan Gnesta och Söder
tälje och även länsgränsen mellan Söder
manlands och Stockholms län är samtidigt 
en administrativ barriär och det krävs sam
arbete över kommungränsen för att utveckla 
Gnesta österut samt Visbohammar i Söder
tälje kommun. 

Befintlig industri

Centrumutveckling

Grönområden

Ny skola

Omvandlingsområden

Utvecklingsområde industrimark

Ny bebyggelse

Utvecklingsområde 2018-2050

Utvecklingsområde 2030-2050

Idrottsområden
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3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

Övriga bebyggelseområden
Kommunens övriga bebyggelseområden 
förväntas bidra med 30% av det totala 
bostadsbyggandet fram till 2050. Det hand
lar om utbyggnadsområden i anslutning till 
tätorterna, omvandling av fritidshusområden 
samt byggande på landsbygden. Den största 
andelen bostäder förväntas byggas i Björn
lunda och Stjärnhov där det fi nns tillgång 
till dagligvaruhandel och service.

Utbyggnadsområden kort sikt - 2030
Björnlunda 
Björnlunda kan växa österut mot Aspliden/
Skenda. Det fi nns en antagen detaljplan för 
Aspliden som medger sex större villatomter. 
Området kan därutöver kompletteras med 
annan bebyggelse med olika upplåtelse
former för att skapa ett varierat utbud av 
boendeformer i Björnlunda.

I nordöstra Björnlunda fi nns utbyggnads
möjligheter. Här fi nns idag villabebyggelse 
samt äldre gårdsbebyggelse. I nordöstra 
Björnlunda bör man framförallt se över 
möjlig heterna att bygga i närheten av Kyrk
sjön och fortsätta utveckla i anslutning till 
den befi ntliga bebyggelsen för att skapa 
attrak tiva bostäder.

Björnlunda

Vackra kyrkomiljöer

Vacker tätort med fi n 
natur och miljö

Kreativa småföretag

Bra föreningsliv

Lugnt och tryggt

Mycket kultur

Ortens styrkor och 
identitet från dialogen

Ny bebyggelse

Utvecklingsområde 2018-2050

Utvecklingsområde 2030-2050
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Laxne 
I Spårbacken sydost om Laxne fi nns en anta
gen detaljplan för 24 villatomter. Norr om 
Laxne fi nns en detaljplan för sex villatomter 
vid Laxnestugan.  Det fi nns därmed god 
planberedskap för Laxne att kunna tillgo
dose behovet av bostäder på kort sikt. För att 
skapa variation i utbudet kan möjligheter till 
fl erbostadshus prövas antingen genom änd
ring av detaljplan eller ny bebyggelse strax 
söder om Laxne där det sedan tidigare fi nns 
ett antaget planprogram för nya bostäder.   

Naturen

Kreativa småföretag

Engagerat lokalsamhälle

Läget – Nära till 
andra större tätorter

Lugnt och tryggt

Mycket kultur

Ortens styrkor och 
identitet från dialogen

Laxne

Ny bebyggelse

Utvecklingsområde 2018-2050

Utvecklingsområde 2030-2050
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3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

Stjärnhov 
Hovgården i norra delen av Stjärnhov är 
planlagt för villabebyggelse och detaljplanen 
är inte helt genomförd.  Det fi nns ett fyrtio
tal villatomter kvar som kan styckas av. Det 
fi nns även en äldre detaljplan som medger 
56 villatomter vid Fasanvägen.

Nysätter är detaljplanelagt för villabebyg
gelse. Området ligger i nära anslutning till 
sjön Malsnaren i norra delarna av  Stjärnhov.  
I den första etappen fi nns ett tjugotal 
tomter avstyckade men som i dagsläget är 
 obebyggda. Detaljplanen medger ytterligare 
ett trettiotal tomter. Sammanlagt fi nns där
med potential för ytterligare ett femtiotal 
villatomter i området. Eventuellt kan även 
par, kedje, samt radhus och mindre fl er
familjshus prövas i området genom ändring 
av detaljplan. 

För att stärka Stjärnhovs attraktivitet 
samt skapa variation i utbudet kan området 
kring Naten prövas för ny bebyggelse med 
t ex fl erbostadshus i sjönära läge, centralt i 
Stjärnhov.  

Stjärnhov
Bra föreningsliv

Kreativt näringsliv

Läget – nära till 

andra större tätorter

Naturen

Mycket kultur Utbudet

Ortens styrkor och 
identitet från dialogen

Ny bebyggelse

Utvecklingsområde 2018-2050

Utvecklingsområde 2030-2050
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Utbyggnadsområden 
Lång sikt 2030-2050
Björnlunda
På längre sikt kan Västra Björnlunda  byggas 
ut för att binda samman ortens centrum 
med skola och förskola. Främst bör bebyg
gelse lokaliseras söder om väg 57. Området 
runt kyrkan bör bevaras för att bibehålla det 
pastorala landskapet.

Laxne 
I Laxne kan expansion ske i sjönära lägen 
mot Klämmingen. Expansionen bör fram
förallt ske i nordlig riktning mot fritidshus
områdena: Hammarbosäter, Körnstorp och 
Svinsjön som på längre sikt kan få ett större 
inslag av permanent bebyggelse.

Stjärnhov 
På längre sikt kan Nysätter byggas ihop med 
Stjärnhovs samhälle. Bebyggelsen bör vara 
blandad men småskalig. En viss expansion 
kan även ske norrut mot Gryt där det fi nns 
en golfanläggning och goda möjligheter till 
friluftsliv och rekreation vilket motiverar 
viss bebyggelseutveckling i denna riktning.

Omvandlingsområden
Kort sikt 2030
Hållsta
Hållsta är det fritidshusområde som  ligger 
närmast Gnesta tätort. Närheten gör områ
det lämpligt för permanentboende. Möjlig
heterna för permanent bebyggelse och större 
byggrätter i området kan prövas men förut
sätter bland annat att vatten och avlopp samt 
vägstandard ses över.

Norrtuna
Norrtuna är ett fritidsområde som precis 
som Hållsta ligger nära Gnesta tätort. I 
samband med att överföringsledningen 
Laxne länken byggs mellan Gnesta och 
Laxne ger det hushåll i Norrtuna möjlig
heter att koppla på sig på avloppsledningen. 
Detta ger området goda förutsättningar för 
permanent boende.

Lång sikt 2030–2050

På längre sikt så kan andra områden som 
i nuläget främst är fritidshusområden 
omvandlas med permanent bebyggelse. En 
viktig förutsättning för att omvandlingen 
ska vara möjlig är att områdena har förut
sättningar för vatten och avlopp samt att 
infrastrukturen i övrigt gör området till
gängligt året om.

Hållsta

Norrtuna

Befintlig industri

Centrumutveckling

Grönområden

Ny skola

Omvandlingsområden

Utvecklingsområde industrimark

Ny bebyggelse

Utvecklingsområde 2018-2050

Utvecklingsområde 2030-2050

Idrottsområden

Befintlig industri

Centrumutveckling

Grönområden

Ny skola

Omvandlingsområden

Utvecklingsområde industrimark

Ny bebyggelse

Utvecklingsområde 2018-2050

Utvecklingsområde 2030-2050

Idrottsområden
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3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

Områden som skulle kunna vara aktuella 
för omvandling mot permanentbostäder är i 
huvudsak följande områden:
• Hammarbosäter
• Malmsjöstugan
• Svinsjön
• Hammersta
• Tjörnstorp
Dessa områden har relativt väl utbyggd 
infrastruktur och flera av områdena har 
redan en del permanent boende.

På sikt kan också en utbyggnad av Hållsta 
och Norrtuna ske. Expansionen bör då främst 
ske mot Gnesta tätort för att på sikt bygga 
ihop tätorten med omvandlingsområdena.

Fritidshusområden
I Gnesta kommun finns ett antal fritidshus
områden som i olika grader har permanent
boende hushåll. För alla fritidshusområden 
finns detaljplaner som bland annat reglerar 
vad och hur mycket som får byggas på varje 
fastighet. Omvandlingen av fritidshus
områden till mer permanentboende väntas 
fortsätta under planperioden. För att stödja 
denna utveckling kan kommunen se över 
 gällande detaljplaner. En utveckling med mer 
permanent bebyggelse förutsätter god infra
struktur som vatten och avlopp, bredband, 
vägar och belysning. En ny överföringsled
ning av avloppsvatten från Laxne till Gnesta 
(Laxnelänken) innebär möjlighet för ett antal 
fritidshusområden att ansluta till kommunalt 
avlopp. Därtill bör de bostäder som byggs ut 
och blir permanentbostäder förses med per
manent standard enligt byggregler. 

Landsbygd
Nästan en tredjedel av kommunens befolk
ning bor på landsbygden. En levande 
landsbygd förutsätter att människor bor och 
verkar även på landsbygden och att lands
bygden tillåts att växa både med bostäder 
och verksamheter av olika slag. 

Gnesta kommun är positiv till utveckling 
förutsatt att det går att förena med natur 
och kulturvärden på platsen och att det inte 
påverkar friluftslivet negativt. Oftast saknas 
detaljplaner som reglerar byggnationen på 
landsbygden. Därför måste en ansökan 
prövas på annat sätt, mot översiktsplanens 
riktlinjer, mot plan och bygglagen (PBL) 
och mot miljöbalken för att kommunen ska 
kunna bedöma och besluta om bygglov. Det 
är viktigt att byggnationen regleras så att 
man behåller de kvaliteter som associeras 
med landsbygd, kultur och natur. 

Vid intressekonflikter bör detaljplan upp
rättas av kommunen och det bör även krävas 
i de områden där enstaka ny byggnation får 
stor inverkan på omgivningen. 

Historiskt sett har omkring 5 procent av 
det totala bostadsbyggandet skett på lands
bygden och det mönstret kommer sannolikt 
att fortsätta i framtiden. 

Strategier för övriga orter
• Låta orterna utvecklas utifrån 

marknads förutsättningarna. 
• Ta vara på orternas småskalighet och 

attraktiva karaktärsdrag när ny bebyg
gelse ska tillkomma. 

• Stärka kopplingar med kollektiva trans
porter där befolkningsunderlag finns.

28
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Sammanhållen bebyggelse enligt PBL
Områden som inte omfattas av en detaljplan, 
men där bebyggelsen ändå är samman hållen, 
definieras i PBL som ”sammanhållen bebyg
gelse”. Syftet med begreppet är att bevaka 
grannintressen i områden som inte omfattas 
av detaljplanebestämmelser. Definitionen 
enligt plan och bygglagen är bebyggelse på 
tomter som gränsar till varandra eller skiljs 
åt endast av en väg, gata eller parkmark. För 
att det ska vara en sammanhållen bebyggelse 
krävs det minst två tomter, som gränsar till 
varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata 
eller parkmark, och att det på vardera tom
ten ska finnas minst tre byggnadsverk varav 
minst en byggnad (jfr prop. 2009/19:170).

Lokalisering av enstaka nya hus

Främst bör ny bebyggelse lokaliseras i 
anslutning till befintliga byggnadsgrupper 
för att undvika en geografisk utspridning i 
det öppna landskapet. Ny bebyggelse bör 
också uppföras i anslutning till befintlig 
infrastruktur och helst i närheten av befint
lig kollektivtrafik. Om befintlig bebyggelse 
förändras och utvecklas ska det ske med 
hänsyn till landskapsbilden, byggnadens 
karaktär och omgivande bebyggelsemiljö. 

Lokalisering av nya bebyggelsegrupper 

Utöver den grund läggande förutsättningen 
att bebyggelsen ska gå att förena med natur, 
kulturmiljö och  rekreationsvärden på platsen 
och de generella rekommendationerna för 
byggande utanför detaljplan, är det främst 
den aktuella platsen som styr lämpligheten. 
Platsens lämplighet för nya bebyggelse grupper 
påverkas av bland annat landskapsbilden, 
estetiska värden med mera. Kommunen är 
positiv till att nya bebyggelse grupper utanför 
tätorterna lokaliseras i anslutning till befintlig 
kollektivtrafik och infrastruktur.

I känsliga lägen kan kommunen ställa 
särskilda krav angående storlek, materialval, 
färgsättning och avloppslösning. Krav kan 
också ställas på detaljplaneläggning för att 
pröva den nya bebyggelsegruppen i ett större 
sammanhang. 

Tomtplatsens utformning
Om grannhuset är placerat längs vägen bör 
även det nya huset få samma typ av placering.

Uthus passar väl in i regionens 
bebyggelse historia. Uthus som exempelvis 
är garage är dock en sekundär byggnad som 
bör få en diskret placering.

Byggnadsplatsen och val av hustyp 

Även en traditionellt utformad byggnad kan 
genom en olämplig placering ge ett främ
mande intryck i landskapet. Därför måste 
man ta hänsyn till befintlig terräng och vege
tation. Vid placering i en slänt är det exempel
vis naturligt med en inte alltför hög sockel. 

Gammalt och nytt kan förenas på ett 
harmo niskt sätt genom att nya hus ut formas 
med drag som är karaktäristiska för den 
ursprungliga bebyggelsen och med material 
och färger som är vanliga i närområdet. 

Byar

Byar bör kompletteras genom förtätning där 
den ursprungliga strukturen kan vara en 
vägledande vid val av lämpliga lägen samt 
gestaltning för nya hus. 

Gårdar

Sammanhållen gårdsbebyggelse bör 
komplet teras så att man inte splittrar karak
tären av en avgränsad bebyggelsegrupp. 
Detta är särskilt viktigt när gården ligger väl 
synligt i landskapet.

Även avstyckning kring bostadshuset bör 
följa höjdpartiets naturliga gränser mot den 
öppna marken och eventuellt skogsbryn. 
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3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

Brukningsmarken runt bebyggelsen bör 
 hållas samlad utan avskärmande tomtstaket, 
trädgårdar eller uthus.

Gårdar med djurhållning

Gårdar med djurhållning är ett naturligt 
inslag i jordbrukslandskapet och en själv
klar del av landsbygden. Det innebär att 
bebyggelse på landsbygden ofta är placerad 
i närheten av gårdar med djurhållning. Mot 
den bakgrunden måste enstaka ny bebyg
gelse företrädesvis kunna placeras intill 
bostads fastigheter med tillhörande djur. 
Djurhållning ger dock upphov till lukter, 
ljud och allergena ämnen och det ska vägas 
in i bedömningen i det enskilda fallet. 
Andra faktorer att ta hänsyn till är den 
vanligaste vindriktningen, topografi, vegeta
tion, fysiska barriärer, utformning av stall 
och stallområde, till exempel placeringen 
av gödsel anläggningen. Normalt räcker ett 
skyddsavstånd på minst 100 meter. Nya 
bostadshus bör inte placeras för nära djur
hållning med tanke på eventuella olägen
heter som kan påverka verksamheten.

Skogsbryn och skogspartier 

Höga torra lägen som lämnar den öppna 
jordbruksmarken obebyggd är traditionella 
byggnadsplatser. Vilket bör beaktas vid 
nybyggnation.

Jordbruksmark

Jordbruk är av nationell betydelse enligt 3 
kap 4§ miljöbalken. Brukningsvärd jord
bruksmark 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.

Det är viktigt att se till kvaliteten på jord
bruksmarken. Produktiv jordbruksmark bör 
inte användas till bebyggelse. I de jordbruks
områden där marken bedöms ha ett lågt 
brukningsvärde kan man däremot bygga. 
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Strandskydd
Vid sjöar och vattendrag råder generellt 
strandskydd enligt miljöbalken. Strand
skyddet omfattar land och vattenområde 
intill 100 meter från strandlinjen på land 
och i vatten vid normalt medelvattenstånd. 
Strandskyddet vid sjön Båven är utvidgat till 
300 meter förutom i några mindre områden 
vid Rösund, Jälund och Kleva. Syftet med 
strandskyddet är att trygga medborgarnas 
tillträde till strandområden genom allemans
rätten och bevara goda livsmiljöer på land 
och i vatten för växt och djurlivet. 

Om det finns särskilda skäl får kom
munen ge dispens enligt MB 7:18 c § som 
kan tillåta att man beviljar dispens eller 
upphävande av strandskyddet. En dispens 
kan även förknippas med villkor. Ett vanligt 
generellt villkor (där det är möjligt) är kravet 
på fri passage för människor och djur mel
lan bebyggelse och strand. Länsstyrelserna 
ansvarar för tillsynen av strandskydds
områden när det gäller försvarsanläggningar, 
allmänna vägar och järnvägar samt områden 
som skyddas enligt 7 kap. miljöbalken.

Strandskydd 
Inom strandskydds området är det bland 
annat förbjudet att:
• uppföra nya byggnader 
• ändra byggnader eller byggnaders 

användning eller utföra anordningar, 
om det hindrar eller avhåller allmän
heten från att beträda ett område där den 
annars skulle ha fått färdas fritt 

• utföra grävningsarbeten eller andra 
förberedelse arbeten för bebyggelse 

• vidta åtgärder som väsentligen förändrar 
livsvillkoren för växt och djurarter. 

Byggnader, anläggningar, anordningar 
och åtgärder som behövs för jordbruket, 
skogsbruket eller yrkesfisket och som inte är 
avsedda för bostadsändamål är undantagna 
från bestämmelserna. 

Upphävande av strandskydd vid mindre 

sjöar och vattendrag

Upphävande av strandskyddet kan ske vid 
sjöar mindre än 1 hektar eller vattendrag 
med mindre än 2 meters bredd. Det måste 
vara väl motiverat att det har liten betydelse 
för strandskyddet och vara tydligt avgränsat. 
Det kan innebära att strandskyddet upphävs 
till en viss del, exempelvis intill ett visst 
avstånd från strandlinjen. Kommunen och 
privatpersoner kan lämna in förslag till upp
hävande av strandskyddet till länsstyrelsen.

LIS-områden

LISområden innebär landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. Det omfattar områden 
för bebyggelse eller frilufts och turismverk
samhet i attraktiva strandskyddade miljöer 
som kan gynna kommunens landsbygds
utveckling. I dessa områden är det alltså 
möjligt att pröva en byggnation trots att 
området omfattas av strandskydd. 

Gnesta kommun har i samråd med läns
styrelsen bedömt att det inom kommunen 
för tillfället inte finns några landsbygds
utvecklingsområden av den typ som avses i 
lagen. Denna översiktsplan innehåller därför 
inga förslag på LISområden. Om det skulle 
uppstå sådana områden kan det bli aktuellt 
att pröva ett upphävande av strandskydd 
genom detaljplan. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Kommuner kan i översiktsplanen peka ut 
LISområden med stöd i miljöbalken. Inom 
dessa områden kan kommunen ge dispens 
för bostäder eller verksam heter som bidrar 
till att utveckla lands bygden. Översikts
planen ska vara rådgivande vid prövning av 
dispens eller upphävande av strandskydd 
inom ett sådant LISområde. 
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Prövning av ny bebyggelse 
enligt PBL 
För att bygga nytt, bygga till eller ändra 
användningen av en byggnad krävs i 
regel bygglov enligt plan och bygglagen. 
Bygglovsprövning innebär också en pröv
ning av bebyggelsens placering. Placeringen 
måste vara lämplig med hänsyn till både 
allmänna och enskilda intressen. Mark och 
vatten ska användas på ett sätt som innebär 
en god hushållning. Bland annat prövas 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörj
ning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation och samhällsservice. Exem
pel på allmänna intressen som ska värnas är 
natur och kulturvärden. Om ny bebyggelse 
måste prövas i ett större sammanhang måste 
en detaljplan upprättas innan bygglov kan 
lämnas (PBL 4 kap). Detaljplan kan behö
vas om en befintlig bebyggelsegrupp ska 
förändras eller bevaras, om användningen 
av ett byggnadsverk kan få stor påverkan på 
omgivningen eller om det behövs en plan för 
att reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
ny, sammanhållen bebyggelse. 

En del åtgärder är undantagna från krav 
på bygglov. Ekonomibyggnader för jordbruk, 
skogsbruk eller liknande näring får byggas 
utan bygglov om byggnaden behövs för att 
bruka marken. I detaljplanelagda  områden 
får mindre komplementbyggnader (så  kallade 
friggebodar och attefallshus) byggas utan 
bygglov, om de uppfyller vissa villkor. 
Komplement byggnader och mindre till
byggnader enligt attefallsreglerna måste dock 
anmälas. Utanför detaljplanelagda områden 
får man utan bygglov göra mindre tillbyggna
der och bygga komplementbyggnader i direkt 
anslutning till ett befintligt bostadshus. 

Det finns också regler om hur byggna
der med mera ska vara utformade. De ska 
bland annat vara lämpliga för sitt ändamål, 
vara tillgängliga för personer med nedsatt 
rörelseförmåga och uppfylla viktiga tekniska 
 egenskapskrav, exempelvis när det gäller 
brandsäkerhet och energihushållning. För 
fritids hus går det att göra undantag från vissa 
utformningskrav. En viktig regel är att om 
en fastig het omfattas av strandskyddsregler 
måste man söka dispens från strandskyddet 
även för åtgärder som inte kräver bygglov.

Kommunens riktlinjer
Gnesta kommun anser att, enligt PBL 8 kap:
• alla bostadshus med en bostadsyta över 

90 kvadratmeter bör ha helårsstandard 
och uppfylla normer för tillgänglighet och 
energihushållning. Det gäller både för 
permanentbostäder och delårsbostäder (fri
tidshus). Detta för att skapa ett långsiktigt 
livskraftigt bostadsbestånd i kommunen.

Gnesta kommun anser att dessa åtgärder 
kan utföras utan bygglov utanför områden 
med detaljplan och utanför sammanhållen 
bebyggelse enligt PBL 9 kap: 
• Tillbyggnad till befintligt hus för 

permanent boende till högst 50 procent 
av den tidigare bruttoarean och på högst 
40 m2. 

• Tillbyggnad till befintligt hus för delårs
boende till maximalt 25 procent och på 
högst 20 m2. 

• Komplementbyggnad på högst 30 m2.                                                                                
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För följande områden krävs kontakt med 
samhällsbyggnadsnämnden för att bygga 
med bygglovsbefrielse enligt attefalls reglerna. 
Samhällsbyggnadsnämnden avgör om åtgär
den kräver bygglov eller inte. Detta gäller för 
områden som räknas som värdefulla miljöer, 
vilka är: på Gnestahöjden och i Hammersta 
fritidshusområde samt inom följande sex 
områden som är av riksintresse för kultur
miljövården: Elghammar, Eriksgatan (från 
Önnersta till Penningby), Gnesta stations
samhälle, GåsingeDillnäs, Ånhammar och 
Jälund samt ett antal intressanta kultur
miljöer som redovisas i översiktsplanen.

Gnesta kommun anser att detaljplan kan 
behövas enligt PBL 4 kap: 
• om fler än tre nya byggnadsverk ska upp

föras på angränsande tomter 
• om områden med känslig landskapsbild 

eller värdefulla natur och kulturmiljöer 
berörs på ett sätt som skapar behov av 
att sammanhållet reglera villkoren för ny 
bebyggelse. 

Gnesta kommuns riktlinjer för lokaliserings
prövning utanför detaljplan enligt PBL 2 kap: 
• På landsbygden ska bostäder i första 

hand placeras i anslutning till befintliga 
bebyggelse grupper.

• Det måste finnas tillgång till dricks vatten 
i tillräcklig mängd och vara möjligt att 
lösa avloppsfrågorna. Gemensamma 
lösningar kan vara att föredra istället för 
lösningar på varje tomt. 

• Vid etablering av nya lantbruk eller bostä
der ska man eftersträva ett avstånd på 100 
meter mellan bostäder och lantbruk. 

• Lokaliseringen får inte försvåra eller för
hindra pågående bruk av jord och skog. 
Hänsyn ska tas till natur, frilufts och 
kulturmiljövärden.
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Kommunikationer och infrastruktur 

Målbild 2050
Pendeltågs och regionaltågstrafiken är stommen i persontrafiken i kommunen. Stationen 
har byggts om med en mittplattform som möjliggjort fler avgångar för pendel och regio
naltåg. Spår och busstrafiken är tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig. Busstationen 
är även ombyggd och säkrare för de resande. Andelen persontrafik med motorfordon som 
sker med kollektiva transporter har ökat. Resandet har utvecklats och det blir vanligare 
att invånarna använder flera transportslag. Allt eftersom gång och cykelnätet byggts ut 
är det även allt fler som cyklar till stationen som fått nya väderskyddade cykelparkeringar. 
Gnesta kommun har sociala och miljömässiga infrastrukturkopplingar inom kommu
nen samt regionalt. Riksväg 57 är fortsatt kommunens huvudstråk för biltrafik och har 
utvecklats till en snabb och säker kommunikationsled. 

Tid och transporter
I ett samhälle som urbaniseras och globali
seras är det mer intressant att tala om 
begreppet tid istället för avstånd när det gäl
ler transporter. Med en växande befolkning 
ökar det totala antalet resor, vilket ställer 
högre krav på såväl transportsystemet som 
kommunikationerna och infrastrukturen.

Kombinationsresor kommer att bli allt vik
tigare där invånarna använder blandade trans
portslag för att ta sig till arbete, studier eller 
fritidsaktiviteter. För att nå nationella klimat
mål krävs att koldioxidutsläppen minskar. 

Kollektivtrafik
Dagligen pendlar omkring 2 900 Gnesta
bor till arbeten i andra kommuner, varav 
omkring 1 200 till Södertälje och 600 till 
Stockholms stad. 800 personer pendlar till 
Gnesta kommun, främst från Södertälje 
kommun. 

Pendlingsgraden1 är över 50 procent och 
kommunen tillhör Stockholms arbetsmark
nadsregion. Att pendlingsgraden är hög 
kännetecknar en dynamisk arbetsmarknads
region. 

1 Andel som pendlar av befolkningen i 

förvärvsarbetande ålder.

Genom en väl utbyggd kollektivtrafik 
med bussar, regionaltåg och pendeltåg är det 
lätt att förflytta sig såväl till och från kom
munen som inom kommunen. Kollektiv
trafiken i Gnesta kommun utförs av både 
Sörmlandstrafiken och SL. 

Ostlänken som är planerad att bli klar i 
slutet av 2020talet kommer generera gynn
samma effekter för tågtrafiken i Gnesta. 
Genom Ostlänken kommer västra stam
banan att avlastas, vilket ökar spårkapaci
teten förbi Gnesta. Detta kan innebära fler 
regionala tåg och fler uppehåll vid mindre 
orter. På längre sikt kan en kapacitets ökning 
i Gnesta krävas för att säkerställa en tät 
pendel tågstrafik. Det kan då bli nödvän
digt att bygga om stationsområdet i Gnesta 
med en mittplattform för pendeltågen, som 
möjlig gör fler avgångar till och från Gnesta.

Busslinjenätet försörjer den största delen av 
kommunen med kollektivtrafik, där stråken 
mot Flen och Stjärnhov samt mot Nykö
ping är de viktigaste. I kombination med 
pendlarparkeringar blir det även i framtiden 
viktigt att satsa på bussar längs huvudstråken 
där många bor för att minska bilbehovet. 
 Bussarna bör ha bra anknytning till pendel 
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och regionaltåg, så att det blir lättare att resa 
mellan olika typer av trafikslag och därmed 
avlastar pendlarparkeringarna. Framtiden 
kräver även flexibla lösningar i kollektiv
trafiken, för att minska behovet av flera 
personbilar i hushållet även på landsbygden. 
I busstrafiken kan det vara anropsstyrda buss
linjer, men även bättre kopplingar med den 
särskilda kollektivtrafiken (färdtjänsten).

Vägnät 
För att biltrafiken ska kunna följa noll
visionens intentioner krävs ett vägnät som är 
rätt dimensionerat och har en hög standard. 
Huvudvägnätet består idag av riksväg 57 
samt länsvägarna i kommunen och som 
utgör det statliga vägnätet. Kommunens väg 
och gatunät består av vägar och gator inom 
detaljplanelagda områden i Gnesta, Björn
lunda, Stjärnhov och Laxne. Därutöver finns 
det enskilda vägar på landsbygden.

Gång- och cykelvägar
I dagsläget finns gång och cykelvägar i alla 
Gnestas tätorter med varierande kvalitet. 
Utbyggnaden av gång och cykelnätet pågår 
kontinuerligt utifrån kommunens gång och 
cykelplan. 

GnestaFlen

Ny-
köping 

Söder-
tälje  

589
489
589

Sparreholm

512 525 514
759

551

513
543

543

525
589

Björnlunda

Vagnhärad

Stjärnhov

Runtuna

Lästringe
trafikplats

Järna

Laxne

Läggesta

759

Ehrendal

Linje 759 är en regional busslinje som finansieras på regional nivå.
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Gång och cykelplanering bör göras i 
tidiga skeden vid exploatering för att skapa 
så stora positiva effekter som möjligt. Det 
är viktigt att ta tillvara cykelintresset och 
cykelns fördelar som transportmedel. Enligt 
gång och cykelplanen ska kommunen 
bland annat utveckla ett sammanhängande 
och lättöverskådligt gång och cykelväg
nät.  Syftet är att främja möjligheterna och 
säkerheten att cykla i kommunen, vilket ger 
positiva följdeffekter som minskad klimat
påverkan, ökad tillgänglighet och förbättrad 
folkhälsa.

Flyg
I Gnesta finns en flygplats för motor och 
segelflyg av enklare karaktär vid Vängsö. För 
kommersiellt flyg finns bland annat Arlanda 
i Stockholm och Skavsta i Nyköping. 

Bredband
Utbyggnaden av fiber är en viktig och strate
gisk fråga för Gnesta kommun, som sam
verkar kring fiberutbyggnaden till hushåll 
och företag. Samarbetet är långsiktigt och 
omfattar både tätorter och landsbygd, vilket 
innebär att även till exempel byalag och eko
nomiska föreningar kan ansluta sig. Utbygg
naden baseras på efterfrågan från hushåll 
och företag i kommunen.

Strategier i korthet
• Turtäthet i kollektivtrafiken ska vara 

behovsstyrd. Busstrafiken ska anpas
sas efter tågtrafiken.

• Tillgång till kollektivtrafik och gång 
och cykelkopplingar ska beaktas när 
ny bebyggelse tillkommer.

• Ombyggnad av busstationen i Gnesta 
för att öka säkerhet och kapacitet

• Verka för att en mittplattform byggs 
vid Gnesta station för ökad tillför
litlighet samt ökad motståndskraft i 
infrastrukturen.

• Förbättra trafiksäkerheten genom 
att höja standarden på vägnätet och 
bygga säkra gång och cykelvägar.

• Verka för att ombyggnaden av riksväg 
57 Gnesta–E4 genomförs och att res
tiden kortas ned och trafiksäkerheten 
ökar på sträckan.

• Bygga en tredje infart från förbifart 
Gnesta.

• Möjliggöra bygget av en ny järnvägs
överfart i västra Gnesta.

• Skapa fler pendlarparkeringar och fler 
väderskyddade cykelparkeringar vid 
Gnesta station.

Mål
• Öka kollektivtrafikens andel i för

hållande till bilanvändning.
• Öka andelen gång och cykelresor i 

och utanför tätorterna.
• Kommuntäckande bredbands

utveckling.
• Utveckla och bygga ut infrastruktur 

för laddning av elbilar.

Läs mer
 Ä Gång och cykelplan

 Ä  Regional plan för 

 infrastruktur

 Ä  Trafikförsörjnings

program för Sörmland
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Vatten

Målbild 2050 
Kvaliteten på yt och grundvattnet har förbättrats med hjälp av en långsiktig strategi 
för verksamheter som påverkar grundvatten, sjöar och vattendrag. Vattenrelaterade eko
system är skyddade så som exempelvis våtmarker och sjöar. Ett välfungerande samar
bete finns mellan kommun, brukare, markägare och verksamhetsutövare för att skydda 
vatten förekomster. Vattenförsörjningen prioriteras före andra resursutnyttjanden vilket 
leder till att Gnesta kommun har en effektiviserad vattenanvändning med säkra vatten
uttag och en hållbar försörjning med sötvatten.

Miljökvalitetsnorm för vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten regleras i 
miljöbalken. Beslut om en miljökvalitets
norm bygger på kunskap om vad människan 
och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska 
eller tekniska förhållanden. Normen ska 
därför avspegla den lägsta godtagbara miljö
kvaliteten eller det önskade miljötillståndet i 
ett visst avgränsat område, exempelvis en sjö, 
vattendrag eller grundvattenområde. 

Den gemensamma benämningen för 
vatten områden är vattenförekomst. Uppgifter 
om vilken miljökvalitetsnorm som gäller för 
en specifik vattenförekomst hittas enklast via 
webbverktyget VISS, Vatteninformations
system Sverige. Det är myndigheter och 

kommuner som ansvarar för att normerna 
följs, genom tillsyn över verksamheter och 
i fysisk planering. Gnesta kommun beaktar 
alltid miljökvalitetsnormerna för vatten 
vid fysisk planläggning av områden. Även 
vid etablering av verksamheter gör man en 
avvägning utifrån miljökvalitetsnormerna.

Vattenförekomst 
Vattenförekomster indelas i dessa typer uti
från bland annat storlek:

Sjöar – yta över 1,0 km2 
Vattendrag – avrinnings område över 10 km2

Grundvatten – magasin med uttag över 
10 m3/dygn eller uttag av dricksvatten för 
fler än 50 personer

Läs mer
 Ä VISS,  

www.viss.lansstyrelsen.se

Vatten och avlopp 
Gnesta kommuns VAförsörjning består 
idag av fyra avloppsreningsverk och fyra vat
tenverk. Till de olika verken hör totalt 70 
kilometer ledningsnät, 15 pumpstationer och 
ett vattentorn. Vissa av avlopps och dricks
vattenverken behöver upprustning eftersom 
de flesta anläggningar är byggda på 1960 
och 1970talet. Upprustningen har startat på 
Gnesta avloppsreningsverk och vattenverk, 
Björnlunda avloppsreningsverk och vatten
verk samt Stjärnhovs avloppsreningsverk. 
I Laxne tätort byggdes ett nytt vattenverk 
2005. Vad gäller vattenverket i Gnesta ska 
vattenkvaliteten förbättras antingen genom 
att man skapar en ny vattentäkt eller bygger 
om den befintliga. I Laxne ersätts det gamla 
reningsverket med en avloppsledning ner till 
Gnesta reningsverk. VAenheten arbetar lång
siktigt och strukturerat med förbättringar, 
underhåll och moderniseringar för att upp
fylla framtida lagkrav och omfattar tydliga 
styrdokument i form av mål och VAplaner. 
Det pågår även en översyn av verksamhetens 
kapacitet för att möta befolkningsökningen 
i kommunen. Kommunen har med befintlig 
verksamhet en god marginal för att hantera 
de kommande tio årens planerade befolk
ningsökning, när det gäller kapacitet för att 
ta emot avloppsvatten i reningsverken och 
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producera dricksvatten. På längre än tio års 
sikt kommer det däremot att krävas alterna
tiva lösningar. En lösning som utreds är att 

Vattentäkter
Vattentäkter ska skyddas för att säkerställa 
nutida och framtida dricksvatten av god 
kvalitet. Det innebär att lokalisering av 
verksamheter och bostäder som kan ha en 
negativ inverkan på vattentäkterna generellt 
bör undvikas och annars ske med största 
försiktighet.

Gemensamma vattentäkter kan inde
las i två grupper. Grupp 1 är kommunala 
vatten täkter som betjänar kommunens fyra 
täto rter, och grupp 2 är enskilda vatten
täkter som ger vatten till bebyggelse grupper 
– främst gemensamma vattentäkter för 
fritidsområden. Fastställda skyddsområden 
med zonindelning finns för de kommunala 
vatten täkterna och även för vissa av de 
enskilda vattentäkterna. 

Där det finns skyddsområden är annan 
markanvändning och verksamheter regle
rade i skyddsföreskrifter. Om det inte finns 
något skyddsområde får en bedömning göras 
i varje enskilt fall. Gnesta tätort betjänas av 
en vattentäkt vid Visbohammar i Södertälje 
kommun, och omfattas av skyddsbestäm
melser. Det är av största vikt att ta hänsyn 
till dessa vattentäkter i planeringen då det i 
stort saknas reservvattentäkter.

ersätta Gnesta tätorts reningsverk med en 
överföringsledning till Himmerfjärdsverket i 
Södertälje kommun. 

Avloppsreningsverk Kapacitet (person 
ekvivalent, pe)

Anslutna (person 

ekvivalent, pe, cirka)

Gnesta 7 500 4 500

Björnlunda 1 200 350

Stjärnhov 1 000 500

Laxne 400 100

Vattenverk Kapacitet  
(m³/dygn)

Förbrukning  
(m³/dygn, cirka)

Gnesta 2 600 1 200

Björnlunda 550 200

Stjärnhov 300 100

Laxne 160 35

Dricksvattenförsörjning
Gnesta kommuns tätorter har god till
gång till dricksvatten. Gnesta, Laxne och 
 Stjärnhov får sitt dricksvatten från grund
vatten medan Björnlunda får sitt dricks
vatten från ytvatten. 

Rullstensåsarna i kommunen är viktiga 
dricksvattenreservoarer. Både Laxne och 
Stjärnhov försörjs med vatten från mäk
tiga grusåsar. För att undvika spridning 
av föroreningar och trygga en långsiktigt 

säker vattenförsörjning bör åsar och grund
vatteninströmningsområden i anslutning 
till grusformationer skyddas från all exploa
tering som kan påverka vattenkvaliteten. 
I övrigt ska dricksvatten få ett tydligt skydd. 
Det innebär för den kommunala plane
ringen att ta särskild hänsyn vid planering 
i områden som är värdefulla för långsiktig 
vattenförsörjning. Ett långsiktigt skydd av 
dricksvatten tillgångarna ger möjligheter för 
fler människor att bosätta sig i kommunen 
och bidrar till en attraktiv boendemiljö.
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Dagvatten
Dagvatten är regn och smältvatten som 
 rinner av från gator, tak, gårdar och grön
ytor. Koncentrationerna av föroreningar i 
dagvatten är ofta små. 

Vid exploatering ändras regnvattnets 
naturliga avrinningsförhållanden eftersom 
vattnet hindras från att tas upp av växtlig
het och från infiltration ner i marken. För 
att lösa det har två olika system varit vanliga 
genom historien. Ett är att dagvattnet avleds 
i slutna system genom kombinerade system 
(avloppsvatten och dagvatten i samma led
ningar) eller duplikata system (avloppsvatten 
och dagvatten i separata ledningar).

Kombinerade system som är vanliga i 
Gnesta kommun innebär att det vid skyfall 
och kraftig snösmältning transporteras stora 
flöden till kommunens avloppsreningsverk. 
Det ökar risken för att avloppsreningsverken 
inte hinner rena allt och att avloppsvatten 
måste bräddas, det vill säga att avloppsvatten 
leds förbi reningsverket och släpps ut orenat.

För att minska flödet till avloppsrenings
verken ska kommunen arbeta för lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD). Den 
vanligaste lösningen för LOD är infiltration, 
men för större fastigheter och verksamheter 
kan utjämning i form av magasin och diken 

vara ett bra alternativ. Vid LOD leds inte 
dagvattnet bort i ledning direkt från stup
rören, utan tas om hand på platsen direkt.

Avledning av dagvatten i ledningsnät bör 
bara användas där LOD inte är möjligt och 
dagvattnet ska då i första hand ledas i sepa
rata ledningar till uppsamlingsmagasin för 
vidare infiltration och i sista hand till sjöar 
och vattendrag.

Grundvatten
Grundvattenförekomster är kartlagda av 
svensk vattenförvaltning och grundvatten
magasin är karterade av SGU baserat på 
hydrogeologiska data. De grundvattenföre
komster som är utpekade i Gnesta kommun 
är åssträckningarna Badelundaåsen och 
Strängnäsåsen. Grundvattenförekomsten 
Badelundaåsen finns på en kort sträcka mel
lan sjöarna Dunkern och Misteln. Åsens 
längre sträckning i kommunen är från 
Stjärnhov via sjön Naten och ut i Båven. 
Stjärnhovs samhälle förses med vatten från 
denna grundvattenförekomst. Grundvatten
förekomsten Strängnäsåsen följer sjöarna 
Marvikarna, Klämmingen och Frösjön ner 
till Sillen. Från den hämtar Laxne, Gnesta 
och fritidsområdet Svinsjön sitt dricksvatten. 

Försurning
Gnesta kommun ligger i ett område med 
sura bergarter. Skogsbygden domineras 
av barrträd, vilket tillsammans med berg
grunden ger en sur miljö som påverkar kom
munens skogssjöar. Ett lågt pHvärde i dessa 
skogssjöar är ett normaltillstånd. Sjöarna 
i Gnesta kommun får ett lägre pHvärde 
till följd av utsläpp av svavel och kväve
föreningar från bland annat transporter 
och indus trier. Skogsmarken försuras även 
av markanvändningen inom skogsbruket 
om mer näringsämnen förs ut vid skörd av 
 virket, än vad som tillförs genom naturlig 
vittring av marken. Genom ett kraftfullt 
arbete, inte minst internationellt, har 
påverkan av försurande ämnen på senare år 
minskat. Nationellt finns miljömålet Bara 
naturlig försurning, som innebär att ”de 
försurande effekterna av nedfall och mark
användning ska underskrida gränsen för vad 
mark och vatten tål”. Detta mål är nära att 
uppfyllas i Södermanlands län. Hotet kom
mer idag inte främst från nederbörd utan 
från lokalt skogsbruk. 

För att motverka försurningen har skogs
sjöarna kalkats, men allt färre sjöar behöver 
kalkas. Vid kommundelningen 1992 gjordes 
provtagningar i 24 sjöar och av dem har 20 

Gnesta ÖP bok 2.indb   39Gnesta ÖP bok 2.indb   39 2020-07-06   13:13:442020-07-06   13:13:44



3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

sjöar kalkats. År 2015 var 11 sjöar aktuella 
för provtagning men kalkning görs i prakti
ken bara i 3–4 sjöar per år.

Övergödning
Övergödning drabbar såväl marker som sjöar, 
vattendrag och hav. Övergödnings problemen 
finns i nästan alla sjöar och vatten drag i 
Gnesta kommuns jordbruksbygd. Över
gödning förändrar gradvis växtligheten, och 
arter som är anpassade till näringsfattiga 
 miljöer trängs undan. Övergödning orsakas 
av alltför höga halter av kväve och fosfor i 
mark eller vatten. Dessa näringsämnen når 
miljön via utsläpp till luft av exempelvis 
kväve oxider från biltrafik, sjöfart och rökgaser 
från kraftverk. Andra källor till övergödning 
är läckage från jordbruket samt utsläpp från 
avloppsreningsverk och industrier. Kom
munen arbetar med att inventera och åtgärda 
enskilda avloppsanläggningar med bristfällig 
rening. Inom jordbruket har strukturkalkning 
visat sig vara en effektiv metod för att minska 
läckage från jordbruksmark. Den problematik 
som är svårast att åtgärda handlar om vissa 
sjöars interngödning, exempelvis i Kyrksjön 
i Björnlunda. På bottnar finns slambankar 

som under syrefria perioder ger ifrån sig stora 
mängder fosfor. Fosforn tas upp av levande 
organismer som dör, faller till botten och 
bidrar till att slamlagren bibehålls. Sjöarna får 
då ett negativt näringskretslopp som bara kan 
brytas med mycket kostsamma åtgärder. 

Skyddsvärda vatten
Sjöar
Det saknas fullständig kunskap om växter, 
djur och djupförhållanden i kommunens 
sjöar, även om kunskapen ökat de senaste 
åren. Exempelvis har data om vatten blivit 
mer tillgängliga genom bland annat GIS
verktyget VISS, Vatteninformationssystem 
Sverige. Trosaåns vattenvårdsförbund har 
också sammanställt specifika sjödata för alla 
sjöar inom Trosaåns vattensystem. 

Nedan följer en beskrivning av sjöar och 
vattendrag med kända limnologiska (vatten
biologiska) värden. Med tanke på vattnens 
höga skyddsvärde är det viktigt att bevara 
värdet vid eventuell exploatering. Flera av 
de skyddsvärda sjöarna har helt eller delvist 
skydd enligt miljöbalken, genom att vara 
klassade som exempelvis riksintresseområde, 
Natura 2000 eller naturreservat. 

1. Likstammen

Enligt den senaste statusklassuppdateringen 
från 2014 har Likstammen hög ekologisk 
status och god kemisk  status förutom för 
kvicksilver, något som är generellt för alla de 
beskrivna vattnen. Sjön är obetydligt påverkad 
av försurning eller föroreningar. I sjön finns 
fyra rödlistade snäckarter och en forslevande 
dagsländeart. I sjön finns också en kräft
djursart, Pallasea quadrispinosa, som är en 
istidsrelikt2. Det är en havslevande art som i 
samband med isavsmältningen blivit isolerade 
i sötvatten och anpassat sig till att leva i sin 
nya miljö. I sjön har man också påträffat algen 
Nostoc zetterstedtii, en blågrön alg som endast 
trivs i rena, oförsurade vatten. Sjön är en så 
kallad tidsseriesjö, vilket innebär att insamling 
av data pågått under lång tid.

2. Lockvattnet

Lockvattnet är obetydligt påverkad av för
surning och föroreningar. I sjön har man 
påträffat en rödlistad snäckart och två 
 mindre vanliga nattsländearter. Det finns 
god förekomst av fiskgjuse och storlom. Sjön 
är en tidsseriesjö och det största uppmätta 
siktdjupet är sju meter vilket är ovanligt i 
området. Lockvattnet är dricksvattentäkt för 
Björnlunda samhälle.

2 Art som levt kvar sedan istiden.
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Gnesta i korthet

3. Övre Marviken

En bottenfaunaundersökning visade inga 
eller obetydliga tecken på påverkan av för
surning eller föroreningar. Två rödlistade 
snäckarter har påträffats, liksom den säll
synta fiskarten nissöga. Sjön är en tidsserie
sjö där länsstyrelsen regelbundet tar prover. 

4. Mellanmarviken

Vid en inventering av istidsrelikta kräftdjur 
i Marviken har man hittat förekomst av 
 Taggmärla, en märlkräfteart. 

5. Klämmingen

I Klämmingen förekommer två arter av 
istidsrelikta kräftdjur, Mysis relicta och 
Taggmärla. Intressanta fiskarter i sjön är 
nors, lake, ål och nissöga. Blågrönalgerna 
Nostoc pruniforme (sjöplommon) och 
Nostoc zetterstedtii, visar att vattnet inte är 
försurat eller övergött.

6. Båven

I Båven finns de istidsrelikta kräftdjuren 
Mysis relicta, Taggmärla och Vitmärla. Här 
finns också världens nordligaste bestånd av 
fiskarten mal. Malen är en kvarleva från en av 
värmeperioderna som förekommit i  Norden. 
Här finns gott om fiskgjuse och storlom. 
Båven är vattentäkt för Flens kommun. 

7. Dunkern

I Dunkern finns de istidsrelikta kräft djuren 
Mysis relicta, Taggmärla och Vitmärla. 
Fiskarten nors har påträffats. Dunkern kan 
vara en av länets intressantaste sjöar ur bio
logisk synpunkt, med en mycket rik vatten
flora med bland annat inventerade rariteter 
som höstlonke och Isoetes echinospora.

8. Misteln

Nissöga påträffades i Misteln 1981 och algen 
Nostoc pruniforme har också påträffats. 
Det finns inte så mycket kunskap om sjön 
och vid planering av framtida limnologiska 
undersökningar bör Misteln prioriteras.

9. Ricksjön

I Ricksjön har en inventering av kärlväxter 
gjorts. Sjön bedömdes då ha ovanligt många 
kortskottsväxter och rosettväxter, som 
braxen gräs, strandpryl, notblomser och syl
ört. De har korta stjälkar och blad i ”rosett”, 
lever på sjöbottnar och kräver klart vatten. 
Två arter har påträffats som är sällsynta i 
Sverige, skaftslamkrypa och tretalig slam
krypa. En annan förekommande art som är 
sällsynt i regionen är höstlonke.

10. Yngern

Sjön Yngern ligger till största delen i 
Nykvarn och Södertälje kommuner. Yngern 
är utpekad som ett ”nationellt särskilt värde
fullt vatten för biologisk mångfald” under 
regeringens miljömål Levande sjöar och 
vatten drag.

Kalkade sjöar
Nedanstående 14 skogssjöar ingår eller har 
ingått i länets kalkningsplan. Alla har  räddats 
från försurningspåverkan och har många 
organismer som är mer eller mindre ovanliga.

11. Stora Kalven, 12. Finnsjön, 
13. Axsjön, 14. Klövsjön, 15. Kvarnsjön 
(Öllösa,) 16. Ljussjön, 17. Nyckelsjön 
(Öllösa), 18. Stortrön, 19. Sticksjön, 
20. Holmsjön, 21. Stora Kvarnsjön,  
22. Västra Stensjön, 23. Långsjön, 
24. Kvarnsjön (Kattnäs)

25. Djupa Holmsjön

Djupa Holmsjön är en nationell referens
sjö (trendsjö) för att följa miljöpåverkan i 
liknande sjöar. Den representerar en typisk 
sörmländsk skogssjö.
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26. Torsåkers viltvatten (före detta Rudsjön)

Torsåkers viltvatten är en fågelsjö vars största 
kvalitet är att den är gäddfri. Större vatten
områden utan gäddor är viktiga för mindre 
djur, särskilt för de mindre doppingarterna 
vars ungar inte klarar gäddpredation. 

Rinnande vatten
27. Kvarnbäcken, Öllösa

Kvarnbäcken ingick i länsstyrelsens åinvente
ring 1994. Bäcken har uppvisat arter som krä
ver rena vatten, vilket tyder på att ån är rela
tivt opåverkad av försurning och föro reningar.

28. Järnaån, 29. Nässelstaån och 
30. Natån är alla inventerade och har en 
förekomst av hotade musslor. 

Viktiga vattensystem 
Gnesta kommun genomkorsas i riktning 
nordväst till sydväst av flera långa vatten
system. Dessa system med omväxlande 
större sjöar och kortare rinnsträckor har stor 
betydelse för landskapet. Vattensystemen har 
även mycket stor betydelse för friluftslivet, 
som kanot och skridskoleder. Av särskild 
stor betydelse är Trosaån och Nyköpingsåns 

delsträcka från sjön Dunkern ner till Båven. 
En stor varsamhet krävs vid alla typer av 
exploatering och ändrad markanvändning 
längs dessa vattensystem.

Nedan sammanfattas några av de vikti
gaste EUdirektiven om vatten. 

EU:s ramdirektiv för vatten
Sverige har antagit nationella lagar för 
långsiktiga mål för vatten, i en komplet
tering av miljöbalken och en särskild 
vattenförvaltnings förordning. Bakgrunden 
är det så kallade Ramdirektivet för vatten, 
som antogs inom EU år 2000. Syftet är att 
vårda vattenresurserna bättre än idag med 
målet att nå en god yt och grundvatten
status senast 2021 och att vatten kvaliteten 
inte får försämras. Arbetet utgår från 
vatten avrinningsområden. Organisatoriskt 
tillhör Gnesta kommun Norra Öster
sjöns vatten distrikt. Varje vattendistrikt 
har en vattendelegation som beslutar om 
miljökvalitets normer, åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner. Delegationen är reger
ingens förlängda arm för att genomföra EU:s 
vattendirektiv på regional nivå.
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Skyddsområde vattentäkter

Gräns för avrinningsområde

Skyddsvärda sjöar
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Grundvattendirektivet 

Rådets direktiv 80/68/EEG från den 17 
december 1979 om skydd för grundvatten 
mot förorening genom vissa farliga ämnen.

Dricksvattendirektivet

Rådets direktiv 98/83/EG från den 3 novem
ber 1998 om kvaliteten på dricksvatten.

Strategier i korthet 
• En VAplan ska finnas och kontinu

erligt revideras samt aktualiseras. VA
planen ska omfatta dricksvatten, avlopp 
och dagvatten.

• Kommunen eftersträvar så hög anslut
ning som möjligt till det kommunala 
ledningsnätet.

• Dricksvattenkvaliteten ska förbättras i 
Gnesta tätort. 

• På sikt kan avloppsreningsverken i 
Stjärnhov och Björnlunda ersättas 
med ett mer miljömässigt och tekniskt 
modernt system.

• För att minska flödet till avlopps
reningsverken ska kommunen arbeta 
mot lokalt omhändertagande av dag
vatten (LOD).

• Inga etableringar av verksamheter 
eller annan markanvändning ska ske 
som riskerar att försämra en vatten
kvalitet så att en miljökvalitetsnorm 
inte uppfylls.

• Vattenrelaterade ekosystem skyddas

Läs mer
 Ä EU:s vattendirektiv



Mål
• Kommunens sjöar och vattendrag ska 

vara friska och yt och grundvatten 
ska skyddas för att säkra tillgången 
på dricksvatten.

• Alla vattenförekomster i Gnesta kom
mun ska uppfylla EU:s vattendirektiv 
för god ekologisk status till 2021.  
Inga sjöar eller vattendrag får försämras 
(åtgärdskrav från Vattenmyndigheten). 
Effektivisera vattenanvändningen 
inom alla sektorer och ha en hållbar 
försörjning med sötvatten.

44

Gnesta ÖP bok 2.indb   44Gnesta ÖP bok 2.indb   44 2020-07-06   13:18:462020-07-06   13:18:46



Näringsliv och besöksnäring

45

Läs mer
 Ä Näringslivsprogram

Målbild 2050
År 2050 har Gnesta kommun ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen i kom
munen. Gnesta kommun främjar företagande, kreativitet och innovation och uppmunt
rar företagsamhet, detta leder till att fler företag har valt att etablera sig i kommunen. 
Arbetsmarknaden är diversifierad och nya tjänsteföretag finns i både tätorterna och 
på landsbygden. Besöksnäringen har utvecklats både i tätorterna och på landsbygden. 
Besöksnäringen bidrar till arbetstillfällen som främjar en lokal kultur och lokala produk
ter. De gröna näringarna bidrar till att skapa en levande landsbygd där både jord och 
skogsbruk är en del av det dynamiska och starka näringslivet som kännetecknar Gnesta 
kommun.

Näringsliv
I Gnesta kommun finns en lång tradition 
av olika former av företagande. Närings
livet har också en stor bredd och det finns 
många småföretag. De flesta företag finns 
inom sekt orerna företagstjänster, fastighets
verksamhet, byggverksamhet, handel, konst
hantverk samt tillverkning. Viktiga näringar 
är också besöksnäringen och jordbruket. 
Många av företagen bidrar till regionens 
positiva bild av Gnesta och har genom 
expansion och nyetableringar skapat många 
arbetstillfällen.

År 2017 fanns det cirka 1 200 registre
rade företag i Gnesta som därmed är den 
mest företagsamma kommunen i länet. 
Andelen invånare som driver ett företag är 
15,6 procent i Gnesta kommun. Kommu
nen har också länets högsta företagsamhet 
bland såväl kvinnor som den yngre delen av 
befolkningen.

Ett näringslivsprogram beslutades 2013 
med strategiska mål för vad kommunen 
och näringslivet, var för sig och i vissa fall 
gemensamt, ska göra för att skapa ett gott 
näringslivsklimat och en fortsatt hållbar 
ekonomisk tillväxt med låg arbetslöshet. 

Arbetsmarknad
I Gnesta kommun finns i början av 2017 
cirka 3 000 arbetstillfällen, varav 2 000 
inom privat näringsliv. De större företagen 
har mellan 25 och 50 anställda. De flesta är 
fåmansföretag med inriktning mot tjänste
produktion. Gnesta kommuns arbetsmarknad 
domineras av arbeten inom vård och omsorg 
samt utbildning. Näst största näringsgren är 
handel och kommunikationer. 

Kommunen har en relativt låg arbetslös
het. Sista augusti 2017 var 2,7 procent öppet 
arbetslösa vilket kan jämföras med läns
snittet 5,2 procent samt med rikssnittet 4,1 
procent.

Näringsliv och 
besöksnäring 
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Handel
I Gnesta tätort finns ett rikt utbud av buti
ker och dagligvaruhandel i en genuin miljö. 
Dagligvaruhandel finns i Björnlunda och 
Stjärnhov. 

Tätorternas funktion som handels och 
mötesplats är viktig och bidrar till att möjlig
göra den ökade inflyttningen. Gnesta kom
mun kan inte konkurrera med storstädernas 
utbud och behöver därför värna om de 
genuina och unika handelsplatser som finns 
i kommunen. 

Samtidigt växer samhället och handeln 
måste anpassas efter de nya geografiska 
områdena. Handeln måste också anpassas 
efter befolkningsutvecklingen och de fram
växande handelsstrukturerna, exempelvis att 
handla genom internet. 

Besöksnäringen 
Till besöksnäringen räknas alla branscher 
som får del av de pengar som genereras 
av turism. Det betyder således att det inte 
enbart är hotell, campingplatser och aktiv
itets företag som ingår i besöksnäringen, 
utan även delar av handeln, exempelvis 
livs  medels affärer, bensinstationer och 
transportföretag som taxi och bussbolag. 
Kultur, sport och rekreation är andra delar 
av näringen. Besöksnäringen är också i hög 
grad sammanlänkad med den offentliga sek
torns organisation och ansvar för att sköta 
parker och utemiljöer, simhall, bibliotek och 
annan allmän service, för att skapa goda för
utsättningar för en attraktiv besöksnäring.

Besöksnäringen stärker Gnesta kommuns 
identitet och profil gentemot omvärlden. 
Besöksnäringen i kommunen är ofta små skalig 
och bedrivs i mindre företag. Den är också av 
yttersta vikt för kommunens ekonomi.

Det är viktigt att kommunen skapar för
utsättningar för att behålla och utveckla 
dragningskraften som besöksmål, och se till 
att besöksnäringens intressen kan vägas mot 
andra markanvändningsintressen.

Turism är människors aktiviteter när de 
besöker platser utanför sin vanliga omgiv
ning för kortare tid än ett år, för fritidsakti
viteter, affärer eller andra syften. Turismen i 
kommunen bidrar starkt till att marknads
föra regionen nationellt och internationellt. 
Den bedöms av många som ett effektivt sätt 
att locka framtida invånare och är därför 
en viktig bidragande del för att nå mål
sättningen om en befolkningsökning på 2 
procent per år. För att utveckla en större och 
mer attraktiv infrastruktur är turismen ett 
starkt och viktigt underlag. Turismen har 
också stor betydelse för att behålla service 
både i tätorter och på landsbygden. Turis
men är därmed viktig för många branscher 
och helt av görande för flera av dem. 
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Jord- och skogsbruk
I Gnesta kommun finns en levande lands
bygd där jord och skogsbruk ingår. Bruket 
av jord och skog är av avgörande ekonomisk 
betydelse för många kommuninvånare. 

Ett livskraftigt jordbruk är en förutsätt
ning för ett öppet odlingslandskap och en 
levande landsbygd. Jordbruksmark är av 
nationell betydelse enligt 3 kap 4§ miljö
balken. Frågan om att vara varsam med 
jordbruksmarken har blivit mer aktuell på 
grund av klimatförändringarnas påverkan 
på jordbruket. Enligt miljöbalken får bruk
ningsvärd jordbruksmark bara tas i anspråk 
för bebyggelse eller anläggningar om det är 
för att tillgodose väsentliga samhällsintres
sen, som inte kan tillgodoses på annan mark 
på ett från samhällets synpunkt tillfreds
ställande sätt.

 Jordbruket är inte bara viktigt för att 
producera livsmedel utan också för att 
bevara det öppna och mångskiftande kultur
landskap som gör Sörmland unikt. I plan
ärenden där det finns förslag på att bebygga 

jordbruksmark behöver därför kommunen 
ta hänsyn till den brukningsvärda mar
kens kvalitet, och om exploateringen är ett 
väsentligt samhällsintresse dels utifrån pro
duktions och producentperspektiv samt dels 
från ett kulturmiljöperspektiv.

De gröna näringarna jordbruk, skogsbruk 
och trädgård är viktiga för Gnesta kommun 
dessa krävs en levande landsbygd med en 
mångfald av lantbruksföretag. Närheten till 
storstadsregionen Stockholm innebär goda 
möjligheter att få avkastning för livsmedel 
som producerats i regionen. Lokalt i Söder
manland pågår dessutom olika aktiviteter 
för att främja lantbruk och lokal försäljning 
av närproducerade livsmedel. Ett exempel är 
Sörmlands Matkluster som arrangerar Aptit
rundan och Bondens egen marknad. 

I Gnesta kommun, liksom i hela lan
det, har antalet sysselsatta inom de gröna 
näringarna minskat. En tydlig trend är att 
antalet jordbrukare minskar, medan sys
selsatta inom trädgård, skogsbruk och jakt 
ökar. Särskilt tydligt är det för skogsbruk 

inklusive jakt där antalet sysselsatta ökat 
från 4 till 37 personer på tio år. Gnesta kom
mun har även en stor andel ekologisk areal 
jämfört med riket. Omkring 30 procent av 
den totala jordbruksarealen odlas ekologiskt, 
jämfört med 15 procent i hela riket. 

Skogsmark upptar drygt 58 procent av 
kommunens totala landareal. Skogsbruket 
i Gnesta kommun är delat på flera aktörer. 
Stora arealer drivs genom bolag eller bolags
liknande ägarformer. Daga häradsallmän
ningar, Åkers kronopark och Holmens bruk 
är exempel på sådana ägarformer. Geogra
fiskt ligger merparten av dessa skogsområden 
inom det som i översiktsplanen anges som 
opåverkade områden. En stor andel skog är 
också privatägd. Herrgårdarna som Älgham
mar, Skeppsta och Jacobsberg/Kleva har 
stora skogsarealer.
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Mål
• En växande del av näringslivet ska vara 

kunskapsintensivt.
• Ett gott företagsklimat och ett stärkt 

entreprenörskap.
• En satsning på nyckelbranscher – 

besöks näringen, handeln samt bygg 
och tillverkningsindustrierna.

• Upprätthålla ett öppet landskap där 
jordbruket och skogsbruket bidrar till 
att bibehålla miljön och dess fördelar.

• Skydda större sammanhängande jord 
och skogsbruks områden.

• Skapa förutsättningar för näringslivet i 
ett brett antal sektioner.

Strategier i korthet
• Starkare koppling mot Stockholms

regionen – Gnesta kommun ska upp
fattas som en integrerad del av den 
växande Stockholmsregionen och dess 
handel och näringsliv.

• Ha god planberedskap för ny indust
riell verksamhet. 

• Skapa ett brett utbud av tomtmark för 
boende, kontor och handel i service
orterna. 

• Underlätta för att klustergrup
per kan skapas för företagen inom 
tillverknings industrin och för före
tagen inom besöksnäringen. 

• Ta hänsyn till de gröna näringarna 
vid exploatering av mark

Framtiden för de gröna 
näringarna
Om statistiken ovan kan överföras på lång
siktiga trender under kommande planperiod 
för översiktsplanen bör framtiden vara positiv 
för de gröna näringarna i Gnesta kommun. 
De stora rationella jordbruken och moderna 
djuranläggningarna behåller sin bärkraft. 
Marknaden förbättras för lokalodlade pro
dukter. Vissa delar inom jakt och till viss del 
trädgårdsnäring skapar nya marknader. 
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Målbild 2050
I Gnesta kommun frodas ett aktivt föreningsliv som erbjuder ett rikt och varierat utbud 
av film, musik, teater, konst, sport, idrott, marknader, loppmarknader, auktioner samt en 
rad olika fritidsaktiviteter. Naturren bjuder på goda möjligheter för rekreation och aktivi
teter året om. Mångfalden i aktiviteter och upplevelser lockar såväl nya kommuninvånare 
samt fler besökare.

Turism och friluftsliv
Ett regionalt samarbete finns kring frågor 
för hela besöksnäringen, som infrastruktur, 
tillgänglighet, orts och stadsutveckling 
samt affärs och kompetensutveckling hos 
näringens alla aktörer. Kommunen har 
pågående samarbeten med flera lokala nät
verk och initiativ.

Varje år tar kommunen fram en besöks
guide med de aktiviteter för turism och 
besöksnäring som finns i Gnesta kom
mun. Besöksguiden delas ut till alla hus
håll och sommargäster och finns också på 
medborgar kontoret.

Läs mer
 Ä Sagolika Sörmland

 Ä Besöksguiden Gnesta

Utöver näringslivsprogrammet har Region
förbundet Sörmland tagit fram och beslutat 
om Sörmlandsstrategin och en regional 
strategi för besöksnäringen som utgår från 
Sveriges nationella besöksstrategi. Sörm
landsstrategin för en hållbar besöksnäring 
2013–2023 har som övergripande mål att:
• besöksnäringen fördubblas på tio år
• Sörmland är en av Sveriges 35 internatio

nella destinationer år 2020.
Hållbarhet är en viktig ledstjärna i utveck
lingsarbetet.

I kommunen finns tre riksintressen för fri
luftslivet. Dessa redovisas i avsnittet Natur 
på sidan 56.

Aktiviteter och 
upplevelser

Flygverksamhet
Vid Vängsö flygfält bedrivs motorflyg samt 
segelflyg och modellflygning. I anslutning 
till fältet finns hangarer, kurslokaler och 
övernattningsmöjligheter. Den nuvarande 
detaljplanen tillåter utbyggnad av anlägg
ningen med exempelvis fler övernattnings
stugor och hangarer.

Vandrings- cykel- och 
vattenleder
I Gnesta finns leder för olika ändamål. 
Vandringslederna i Gnesta kommun går 
genom skogsmark. Stora delar av sträck
ningarna löper inom områden som regleras 
av allmänningsstadgan, som innebär att 
endast skogsbruk får förekomma. Här 
finns inga exploateringshot utom eventuella 
avverkningsytor som innebär att lederna till
fälligt behöver dras om.

Den mest omfattande leden är Sörmlands
leden. Det är Sveriges första låglandsled och 
är sammanlagt omkring hundra mil lång 
varav 59 km passerar Gnesta kommun. I 
anslutning till leden finns parkeringsmöjlig
heter, vindskydd för övernattning med mera. 
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Högtornsleden är en kortare led som går 
från Solbacken på östra sidan om Kläm
mingen till utkikstornet Högtorn på Fräken
sjöberget. Leden kan användas som anslut
ning till Sörmlandsleden vid Högtorn.

Därutöver finns Fornborgsrundan 
Skulptur leden som är en kortare rundled 
med start och mål vid Skottvångs gruva. 
Längs leden finns skulpturer och konst
installationer.

Eriksgatan är en vandringsled som följer 
riksintresseområdet för kulturminnesvården. 
Den är ursprungligen tänkt att återskapa 
den gamla Eriksgatan. Leden löper från 
Björnlunda i norr till kommungränsen vid 
Penningbyviken, Båven. En anslutningsled 
finns från Gnesta, till Jakobsberg. 

Den längsta cykelleden är Näckrosleden 
som är omkring 700 km lång och består av 14 
etapper i hela länet. Utöver dessa cykelleder 
finns även 11 lokala och kortare cykelleder.

Utöver dessa leder finns det även vatten
leder där det går att paddla sommartid och 
åka långfärdsskridskor vintertid. Den största 

leden går från Åker i Strängnäs kommun 
till Vagnhärad i Trosa kommun. Genom 
Gnesta kommun utnyttjas den gamla vatten
leden genom Marvikarna för att sedan via 
ett lyft vid Laxne nå Trosaåns vattensystem. 
Det finns även möjligheter att vika av i 
Klämmingen och via skogssjöar komma till 
Mälaren via Yngern. Längs leden finns över
nattningsmöjligheter i skärmskydd. Andra 
vattenvägar är bland annat en mindre känd 
led som går från sjön Dunkern via Misteln 
och Naten till Båven. Båven är känd för sina 
paddlingsmöjligheter och sin vackra natur.

Badplatser 
I Gnesta kommun finns flera badplatser där 
kommunen ansvarar för skötseln. Utöver 
dessa bad finns naturliga badplatser och 
privatägda badplatser. Badplatserna som 
sköts privat ligger ofta i anslutning till större 
fritidsområden och har ett stort värde för de 
boende, vilket kräver att man tar hänsyn till 
dem vid ändrad markanvändning.

Camping och stuguthyrning
Runt om i kommunen finns många stugor 
för uthyrning. Övernattningsstugor finns 
bland annat att hyra i anslutning till Kläm
mingsbergsbadet. Kommunen har däremot 
ingen campingplats. Privata aktörer har vid 
flera till fällen kontaktat kommunen för att 
anlägga camping plats och det är sanno
likt att en eller flera campinganläggningar 
kommer att etableras under tidsperioden 
för denna översiktsplan. En campingplats 
bidrar till turism och besöksnäringen i kom
munen och det är därmed av intresse att en 
camping plats etableras.

Fiske
I Gnesta kommun finns goda möjligheter 
till fritidsfiske med handredskap genom att 
sjöar öppnats som kortfiskevatten. Längs 
paddelleden Åker–Gnesta finns, med några 
undantag, möjlighet att fiska i sjöarna Frö
sjön, Klämmingen, Marvikarna och Visna
ren i Strängnäs kommun. I Båven finns vissa 
vatten där fiske är tillåtet. Övriga sjöar och 
vattendrag är privata och fiske tillåts inte.

Badplatser
Dessa badplatser får 

regelbunden skötsel och 

kontroll av badvatten

kvaliteten:

• Klämmingsbergsbadet 

• Dammhagen

• Natenbadet

• Laxnebadet

• Nyckelsjön

• Frösjöstrandsbadet

 Ä Länk till sidan
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Golfbana
En 18håls golfbana finns invid Gryts 
kyrkby. Golfbanan är en kuperad skogs och 
parkbana med utsikt över framförallt Kyrk
sjön men även Misteln.

Fritid och föreningsliv
Gnesta är en naturskön kommun med stora 
möjligheter att utveckla en miljö där alla 
invånare och besökare trivs. Med närheten 
till 180 sjöar och skogsområden med fantast
iska och välskötta naturreservat får invånare 
och besökare möjlighet att vistas i naturen. 
Alla invånares möjlighet till aktiviteter ska 
vara en röd tråd i alla tätorter, och ytter
områden som är öppna för alla är hälso
främjande och ger varje ort ett attraktions
värde!

Ett brett och starkt föreningsliv är vik
tigt för både folkhälsan och civilsamhällets 
känsla av gemenskap och delaktighet. Det 
öppnar för nya möten och integration och 

bidrar till Gnesta kommuns förmåga att 
locka till sig och behålla invånare. Ett varie
rat och innehållsrikt utbud av aktiviteter 
för såväl boende som besökare är viktigt 
för samhällsutvecklingen och bidrar till att 
stärka Gnesta kommuns attraktionskraft.

Idrotts och motionsanläggningar i 
Gnesta kommun ska vara välskötta och 
tillgängliga för alla. En långsiktig plan ska 
finnas för att underhålla befintliga anlägg
ningar och nya anläggningar bör utvecklas 
utifrån behov och efterfrågan.

Föreningslivet står för en stor del av 
de aktiviteter som erbjuds i kommunen. 
Idrotts och friluftslivet bör utvecklas i sam
verkan och med stöd från kommunen. 

Val av aktiviteter kan dock skilja sig åt 
mellan olika grupper, exempelvis beroende 
på faktorer som kön, könsidentitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsätt
ning, sexuell läggning och/eller ålder, vilket 
är viktigt att ha i åtanke i planeringen.

Kultur
Kultur i bred bemärkelse är en viktig del 
av ett socialt hållbart samhälle. Ett rikt 
kulturutbud bidrar till nya möten mellan 
människor.

Kulturell hållbarhet innebär såväl att 
bevara och främja kulturell mångfald och res
pektera värderingar och kulturarv, exempelvis 
att vara öppen för det nyskapande, det annor
lunda och det avvikande. Kulturlivet och 
kulturskapandet ska bli tillgängligt för alla 
medborgare, oberoende av faktorer som kön, 
könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funk
tionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Den fysiska planeringen bör stödja ett 
allsidigt och hållbart kulturliv och när kom
munen växer är det viktigt att kulturen också 
växer utifrån dessa värden. 

Det är viktigt att det finns kulturella verk
samheter i hela kommunen där människor 
kan mötas och skapa gemenskap genom 
upplevelser. Närvaro av kulturarbetare i kom
munen och ett brett kulturliv är viktigt för att 
behålla och utveckla kreativa och kulturella 
näringar och därmed bidra till kommunens 
attraktionskraft.
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Mål
• Utvecklingen i besöksnäringen i 

kommunen ska öka i omsättning, 
antal anställda och antalet gästnätter.

• Besöksnäringen ska utvecklas i sam
verkan mellan kommunen, närings
livet, föreningar och Gnestas grann
kommuner. 

• Vid planering ska hänsyn till miljön 
runt Hagstumosse och Lötbodal tas 
för att bevara viktiga områden för 
rekreation och motion.

• Ett levande och varierat kulturland
skap ska finnas i Gnesta kommun.

• Badplatserna i kommunen ska vara 
säkra och ha en bra vattenkvalitet. 

Strategier i korthet
• Planering för nya idrotts och motions

anläggningar ska följa befolknings
utvecklingen och det växande behovet/
efterfrågan.

• Utveckla Hagstumosse som Gnesta 
kommuns idrotts och motionscentrum.

• Anläggningar för idrott, friluftsliv och 
andra fritidsaktiviteter lokaliseras så att 
de är tillgängliga på ett bra sätt för de 
grupper som huvudsakligen kommer att 
nyttja anläggningen.

• Befintliga idrottsplatser och hallar ska 
ses som viktiga resurser och ska tas till
vara vid exploatering.

• Beakta behovet av platser som upp
muntrar till spontant kulturutövande, 
exempelvis utomhusscener för teater och 
musikuppträdanden vid planläggning.

• Skapa spontanidrottsplatser och kultur/
aktivitetsmöjligheter i alla tätorter.

• Skapa fler rekreationsmiljöer vid sjöar.
• Underlätta för etablering av en eller flera 

campingplatser.
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Utbildning och omsorg

Utbildning och omsorg

Målbild 2050
Det är tryggt att bo i Gnesta kommun. Kommuninvånarna har tillgång till utbildning 
och omsorg på lika villkor och av god kvalitet. Utbildningsmiljöer ska vara inkluderande 
och ge alla barn och unga goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Alla stu
derande ska få kunskap om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

En god social utveckling i kommunen innebär att kommunens medborgare känner sig 
trygga och har likvärdiga möjligheter att delta i samhällslivet. Utvecklingen behöver vara 
socialt hållbar och bygga på globala, nationella, regionala och lokala mål. Kommunens 
roll i att skapa social hållbarhet är främst att erbjuda god och tillgänglig samhällsservice 
inom framför allt vård, omsorg och utbildning.

Att planera för social hållbarhet innebär att bygga upp ett långsiktigt stabilt och flexibelt 
samhälle med jämlika och goda levnadsförhållanden. Människans behov av gemenskap, 
delaktighet, trygghet och identitet behöver genomsyra planeringen av den fysiska miljön.

I Gnesta kommun ligger den största delen av ansvaret för social utveckling inom 
utbildning, stöd och omsorg. Inom dessa områden ligger även framtida utmaningar som 
integration och ett jämställt samhälle. 

Förskolan
Förskolan ska stimulera barns utveckling 
och lärande samt ge barnen en trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn 
på barnet och barnets behov och utformas 
så att utveckling, lärande och omsorg bildar 
en helhet. Gnesta kommun har 14 förskolor 

varav 11 är kommunala. I dagsläget täcks 
kommunens behov av förskoleplatser men 
i takt med att bostadsbyggandet ökar och 
kommunen växer behövs fler förskolor. 

I tätorterna bör förskolorna finnas inom 
gångavstånd från bostaden och alla förskolor 
ska ha stimulerande miljöer såväl inomhus 
som utomhus. 

 

Skola 
Utbildningen inom skolan ska främja alla 
barns och elevers utveckling och lärande. Att 
skapa bra förutsättningar i skolan är en viktig 
grund för ett fortsatt lärande. 

Gnesta kommun har fem grundskolor. 
Fyra skolor är F6skolor och finns i Gnesta, 
Björnlunda och Stjärnhov. Den femte är en 
79skola och finns i Gnesta tätort. I dags
läget finns det plats för samtliga elever men 
inom kort kommer det bli trångt i de befint
liga skolorna.

När Gnesta tätort växer ökar behovet 
av grundskoleplatser, vilket innebär att en 
ny grundskola kommer att behövas i norra 
Gnesta.

Gnesta kommun har ingen egen gymnasie
skola men erbjuder introduktionsprogram 
(IM) inklusive språkintroduktion (SPRINT) 
för elever som inte är behöriga till nationella 
program. Övrig gymnasieutbildning erbjuds 
via samverkansavtal med Botkyrka, Flen, 
Nyköping, Salem, Strängnäs, Södertälje samt 
med landstinget gällande Naturbruksgymna
siet på Öknaskolan.

Läs mer
 Ä Sagolika Sörmland

 Ä Besöksguiden Gnesta.
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3. Strategier – Framtida mark- och vattenanvändning

Vuxenutbildning och SFI
Vuxenutbildning omfattar grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning, utbildning 
i svenska för invandrare och särskild under
visning för vuxna. Gnesta kommun driver 
vuxenutbildning på kommunens utbild
ningscentrum och samverkar med grann
kommuner och privata aktörer när det gäller 
kurser och utbildningar som inte erbjuds 
inom kommunen, exempelvis yrkesutbild
ningar. Verksamheten har nyligen flyttat in i 
ändamålsenliga och centralt belägna lokaler.

Stöd och omsorg
Arbetet inom stöd och omsorg styrs till 
största delen av socialtjänstlagen (SoL) och 
lagen om särskilt stöd och service (LSS). 
Uppdraget för verksamheterna inom om rådet 
är att stödja och vägleda de människor som 
av olika skäl behöver samhällets insatser för 
att leva ett självständigt liv. De viktigaste 
målen inom stöd och omsorg är en trygg vård 
och omsorg av hög kvalitet och främjande av 
mänskliga rättigheter och motverkande av all 
form av diskriminering.

Äldreomsorg
Med en åldrande befolkning blir äldre
omsorgen allt viktigare för att säkerställa att 
alla invånare är trygga och kan delta i sam
hällslivet. Kommunens äldreomsorg består 
av hemtjänst, vård och omsorgsboende samt 
senior och trygghetsboende. Eftersom beho
vet av platser på vård och omsorgsboende 
ökar har kommunen redan nu planerat för 
ytterligare ett boende i Gnesta med cirka 40 
platser. De närmaste åren behövs därför inga 
fler platser, men på längre sikt när befolk
ningen ökar kan behovet av platser öka.

Efterfrågan på trygghetsboende ökar. 
Gnestahem har idag 52 lägenheter i kors
ningen ThulegatanTorggatan. Där har per
soner över 65 år företräde till att få bostad. I 
anslutning till boendet finns Träffpunkten 
som har servering och aktiviteter för pensionä
rer. I framtiden kan fler sådana boenden behö
vas då den äldre befolkningen förväntas öka. 

Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning
I kommunens regi finns två gruppbostäder 
för personer som behöver tillsyn dygnet runt 
och tre enheter för personer som bor i fri
stående lägenheter men som har tillgång till 
personal dygnet runt i en närbelägen lokal. 
I planeringen är det viktigt att beakta denna 
typ av boenden om efterfrågan ökar.

Mål
• En trygg vård och omsorg.
• Antal lokaler för förskola, skola och 

äldreomsorg ska följa behovet från en 
växande befolkning. Lokalerna ska 
vara inkluderande och ändamålsenliga.

• Stimulerande inne och utemiljöer 
för förskola och skola och äldre
boende.

Strategier i korthet
• Planering av nya lokaler ska vara lång

siktig.
• Detaljplaner ska möjliggöra flexibel 

lokalanvändning för att möta nuva
rande och framtida behov.

• Vid utbyggnad av ny bostadsområden 
ska behovet av nya förskolor och sko
lor ses över.

• Alla skolor och förskolor ska ha till
gång till attraktiva lekytor som erbju
der skugglägen.
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4  Intressen – Riksintressen och 
andra allmänna intressen
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4. Intressen – Riksintressen och andra allmänna intressen

Intressen – 
Riksintressen och andra 
allmänna intressen
Den kommunala planeringen ska bidra till 
en god hushållning med olika resurser och 
ta hänsyn till både allmänna och enskilda 
intressen. Områden som har betydelse för 
hela landet, så kallade riksintressen, ska 
genom god fysisk planering som garante
rar att riksintressens värden inte påtagligt 
 skadas. Det här kapitlet redovisar geografiska 
avgränsningar av olika riks intressen som 
naturreservat, Natura 2000, andra allmänna 
intressen samt vad kommunen ser som viktigt 
att ta hänsyn till och bevara. De särskilda 
åtgärder kommunen vidtar till skydd för 
 miljön och människors hälsa redovisas i 
avsnittet Miljö, hälsa och säkerhet. Åtgärder 
för att förhindra exploatering av värdefull 
jordbruks och skogsmark, som är betydelse
fulla resurser i ett nationellt perspektiv, 
 redovisas i avsnittet om bebyggelse utveckling 
på landsbygd och under näringsliv och 
besöksnäring.

Natur 
Gnesta kommun har en rik och varierad 
natur. I de medborgardialoger kommunen 
genomfört ses naturen som en av kom munens 
största tillgångar inför framtiden. Stora områ
den har också ett formellt skydd som natur
reservat enligt miljö balken. Gnesta kommun 
har även i före gående översikts plan utpekat 
områden som opåverkade vilket innebär en 
restriktiv hållning till exploatering och etable
ring av verksamheter som kan påverka kom
mande generationers tillgång till natur och de 
ekosystemtjänster1 naturen levererar. I denna 
översiktsplan går kommunen ett steg längre 
och pekar ut vissa utvalda områden som tysta 
områden. 

1 Ekosystemtjänster är allt som naturens ekosystem 

bidrar med till oss människor, och som omfattar 

både upplevelser som ger livskvalitet, och 

nödvändiga saker som pollinering, växters upptag 

av koldioxid och mycket mer. 

Riksintresseområden för 
friluftsliv och naturvård
Riksintressen för naturvården utses med 
stöd av miljöbalken 3 kap 6 §. För dessa 
områden gäller att de ska skyddas mot åtgär
der som påtagligt kan skada natur miljön. 
Generellt gäller att riksintresset inte är 
något hinder för småskalig exploatering som 
byggnation av enstaka hus eller etab lering av 
mindre verksamheter. Jord och skogsbruk 
kan bedrivas helt normalt. Riksintressets 
syfte är att förhindra storskalig exploatering. 
Nedan presenteras de riksintresseområden 
som berör Gnesta kommun, med betoning 
på hur de värden som finns ska skyddas och/
eller förstärkas.

Efter en översyn av landets riksintresse
områden för friluftsliv har Naturvårdsverket 
beslutat om förändringar som berör Gnesta 
kommun.

Gränserna för riksintresseområdet för 
Båven och Åkers Bergslag har justerats.

Ett helt nytt riksintresseområde för fri
luftsliv har tillkommit. Området har fått 
namnet Klämmingen–Österheden.
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Natura 2000

Naturresarvat

Opåverkade områden

Tysta områden
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Åkers Bergslag
Detta riksintresseområde delar Gnesta med 
Strängnäs kommun. Området innehåller 
lämningar av mineralbrytning, kanotled, 
Sörmlandsleden, naturreservat med mera. I 
området pågår aktiviteter som fiske, cykel, 
restaurangrörelse, koltillverkning i mila, 
övernattningsmöjligheter i kolarkoja för att 
nämna några.

Områdets karaktär av storskog med 
genuin vildmarks känsla samt sjöarnas alla 

möjlig heter till kanotpaddling och bad ska 
bibehållas och stränderna ska vara tillgäng
liga. Turismens och friluftslivets intressen 
ska särskilt beaktas vid bedömningen av 
ifall kommunen kan tillåta exploatering 
eller andra ingrepp i miljön. Området har 
en mycket stor potential för besöksnäring, 
vilket bör förstärkas genom ett ökat natur
skydd och möjlighet till etablering av små
skalig turistverksamhet. 

Båvenområdet
Båvenområdet delas mellan Gnesta, Flen och 
Nyköpings kommuner. Hela Båvenområdet 
är utvalt som riksintresse för naturvård och 
det rörliga friluftslivet. Områdets utbud av 
naturupplevelser och läget på dagsutflykts
avstånd för många människor gör det till ett 
eftertraktat mål för olika friluftsaktiviteter. 
I området finns hela 13 naturreservat. Hela 
sjön Båven är ett Natura 2000område. På 
vintern förekommer isfiske och långfärds
skridskoåkning. Sommartid dominerar bad, 
kanotpaddling, båtsport och fritidsfiske. Det 
finns stora möjligheter att utveckla fler aktivi
teter inom friluftsliv, uthyrning av stugor 
med mera, och att utveckla ledsystem som 
cykelleder med mera i Båvens omgivningar.

Hänsynstagande: Områdets karaktär av 
vildmarkssjö samt sjöns alla möjlig heter till 
båtliv, bad och fiske ska bibe hållas. Stränd erna 
ska hållas tillgängliga och vatten kvaliteten 
bevaras och förbättras. Natur reservatens 
skötselplaner ska följas. Turismens och frilufts
livets intressen ska särskilt beaktas vid 
bedömningen av ifall kommunen kan tillåta 
exploatering eller andra ingrepp i miljön.
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Klämmingen–Österheden
Riksintresseområdet ligger helt inom Gnesta 
kommun och består av två delar. Ett omfat
tar en del av den 12 kilometer långa sjön 
Klämmingen med kanot och skridskoled. 
Här finns kortfiskeområde och lättillgäng
liga badmöjligheter. Den andra delen, 
Österheden, är ett större skogsområde med 
vildmarks känsla. Här är besökaren hänvisad 
till vandringsleder eller kanotled. 

Hänsynstagande: Områdets karaktär 
av storskog med genuin vildmarks känsla 
samt sjön Klämmingens alla möjligheter 
till båtliv, bad och fiske ska bibe hållas 
och stränderna ska hållas tillgängliga. 
 Vattenkvaliteten ska bevaras eller förbättras. 
Turismens och friluftslivets intressen ska 
särskilt beaktas vid bedömningen av ifall 
kommunen kan tillåta exploatering eller 
andra ingrepp i miljön. Vindkraftsetablering 
ska undvikas. Stora möjligheter finns att 
utveckla ledsystem i området. Andra sätt 
att göra området tillgängligt för besökare 
är att förbättra informationen och utveckla 
friluftsanläggningarna.

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla 
naturområden inom hela EU. Syftet är att 
värna om naturtyper, fåglar och andra arter 
som medlemsländerna kommit överens om 
att skydda. Varje medlemsland ansvarar för 
att skydda och vårda sina områden för att 
bevara deras naturvärden. I Gnesta kom
mun finns idag 21 Natura 2000områden. 
De består av flera olika naturtyper som till 
exempel naturbetesmarker, ekhagar, barr
natur skogar, ädellövskogar och sjöar. 

Bevarandeplaner
Inom Natura 2000områdena ska alla värde
fulla naturtyper och arter bevaras för fram
tiden. Varje område har en särskild bevarande
plan som beskriver syftet med bevarandet och 
eventuella skötselåtgärder i området. 

Ingrepp eller exploatering av Natura 
2000-område 
Enligt lagen är inga ingrepp tillåtna i eller i 
anslutning till ett Natura 2000område, om 
ingreppet på ett betydande sätt kan påverka 
miljön. Den som planerar ett sådant ingrepp 
måste söka tillstånd hos länsstyrelsen. Ansökan 
ska innehålla en miljökonsekvens beskrivning. 

Tillstånd ges endast om ingreppen inte kan 
komma att skada livsmiljön eller någon art 
som området är till för att bevara. 

Översiktsplanens roll för att värna 
Natura 2000-områden
Att Gnesta har 21 Natura 2000områ
den ställer krav på kommunen. Eftersom 
skyddet inte bara omfattar det avgränsade 
området utan även innebär att angränsande 
områdens markanvändning inte får påverka 
Natura 2000områdets värden, krävs att 
översiktsplanen tar hänsyn till det. Förutom 
markanvändning i direkt anslutning till 
områdena kan det även handla om hur man 
tryggar förbindelser och spridningsvägar 
för växter och djur mellan och från Natura 
2000områdena. Gnesta kommuns Natura 
2000områden är ofta små och utgör min
dre öar i landskapet. Undantagen är Båven
området och området runt Likstammen där 
områdena hänger samman på ett biologiskt 
funktionellt sätt. Nedan beskrivs kommu
nens Natura 2000områden och deras lång
siktiga skyddsbehov kortfattat. 
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Båvenområdet
Området är 6 232 hektar och har en 
mångskiftande natur med stora kvaliteter. 
Odlingslandskap, naturbetesmark, sjö
landskap och naturskog är viktiga delar. 
Bevarande av sjöns höga vattenkvalitet är 
väsentlig för områdets framtida värde. För 
Gnesta kommuns del av Båvenområdet finns 
under denna översiktsplans tids horisont inga 
tendenser till exploatering av sjön eller när
liggande områden på ett sätt som äventyrar 
Natura 2000områdets värden. Förutsätt
ningen är en strikt tillämpning av strand
skyddsbestämmelserna. För enskilda avlopps
anläggningar är kravet på högsta skyddsnivå.

Djupdalshagen 

Djupdalshagen är en del av Ånhammars 
säteri och området är endast 8,8 hektar. 
Värdet består av naturskog i en större betes
mark. Markanvändningen i och omkring 
Djupadalshagen är avgörande för att bevara 
områdets värden. Kommunens arbete kan 
inriktas på eventuella exploateringsplaner 
och en strikt tillämpning av strandskydds
bestämmelserna då en stor del av Natura 
2000området ligger inom strandskyddszon. 

Djupviksjöskogen 

Naturreservat som omfattar 12,7 hektar 
gammal barrskog med naturskogskaraktär. 
Natura 2000området ligger inom en yta 
som regleras av allmänningsstadgan som 
innebär att endast skogsbruk får förekomma. 
Här finns inga exploateringshot. Mark
användningen i och omkring Djupviksjö
skogen är avgörande för att bevara områdets 
värden. Kommunen har dock ingen bestäm
manderätt över denna markanvändning 
som omfattar skogsbruk. Det som behöver 
bevakas vad gäller exploatering är master, 
vindkraftsexploatering och vägdragning.

Fräkenvassen 

Ett 21,1 hektar med äldre beteslandskap 
där de restaurerade arealerna har en unik 
flora som till stora delar saknas i modernt 
lantbruk. Markanvändningen i och omkring 
Fräkenvassen är avgörande för att bevara 
områdets värden. Kommunen har ingen 
bestämmanderätt över denna markanvänd
ning som omfattar bete och omgivande 
skogsbruk. Kommunen kan dock bevaka 
exploateringsplaner och tillämpa strand
skyddsreglerna.
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Haga hage 

Del av Ånhammars säteri på 20,1 hektar 
som är naturreservat. Här finns en örtrik, 
lövblandad barrskog med gamla granar och 
lövträd. Området delas av en kraftledning. 
Eftersom området är ett naturreservat anger 
länsstyrelsen att hotet mot området är litet. 
Kommunens möjligheter är samtidigt också 
små vad gäller att påverka eventuell negativ 
markanvändning utanför reservatet.

Herröknanäs 

Herröknanäs ligger på södra sidan av sjön 
Misteln och är en del av Herrökna gård. 
Ytan på 33,8 hektar är naturreservat. 
Området är mycket varierat och hyser både 
slåtteräng, betesmark med grova fristående 
ekar samt enar. Reservatet har också ett rikt 
fågel och insektsliv, bland annat den inom 
EU uppmärksammade läderbaggen. Mark
användningen i och omkring Herröknanäs 
är avgörande för att bevara områdets värden.

Hällesta 

Ett naturreservat på 20 hektar bestående av 
120 år gammal örtrik barrskog med stor art
rikedom. Hotet är i första hand skogsbruk. 
Kommunen saknar möjligheter att påverka 
eventuell negativ markanvändning förutom 
master och övrig infrastruktur.

Igelsjöskogen 

Igelsjöskogen omfattar 21,9 hektar och är 
naturreservat med en äldre barrnaturskog som 
domineras av gran, med inslag av hällmark och 
sumpskog. Hotet är i första hand skogsbruk. 
Kommunen saknar möjligheter att påverka 
eventuell negativ markanvändning förutom 
vindkraftparker, master och övrig infrastruktur.

Likstammen–Torpesta kvarn 

Ett 927 hektar stort område som delas  mellan 
Gnesta och Nyköpings kommuner. Natura 
2000området omfattar knappt 3 hektar 
land, resterande 924 hektar utgörs av den 
stora klarvattensjön Likstammen. Om rådets 
värde är knutet till den närings fattiga sjöns 
flora och fauna. Gnesta kommun har här 
ett stort ansvar för markanvändningen. För 
att långsiktigt bevara en hög vattenkvalitet 
krävs en strikt tillämpning av strandskyddets 
100meterszon. Kontroll behövs av avlopp 
och gödselhantering samt tydliga remissvar 
vad gäller skogsavverkning, skogsdikning 
med mera. Åtgärder för att ta bort vandrings
hinder är troligen inte så viktigt i Gnesta 
kommun eftersom fallhöjderna naturligt 
motverkar fiskvandring, men frågan bör 
beaktas. Hastighets begränsningen på fem 
knop i sjön ska behållas.
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Lomsjöskogen 

Ett naturreservat på 31,4 hektar med mycket 
gammal gran och tallskog som inte avverkats 
på över 100 år. Här finns många skyddsvärda 
arter typiska för gammelskog. Hotet är i 
första hand skogsbruk. Kom munen saknar 
möjlig heter att påverka eventuell negativ 
markanvändning förutom master, vindkraft
verk och övrig infrastruktur. 

Marvikarna 

Området omfattar mark både i statlig och 
privat ägo, ett naturreservat på 215,7 hek
tar. Natura 2000området är delat mellan 
Gnesta och Strängnäs kommuner. Området 
har utpräglade sprickdalssjöar som är geo
vetenskapligt intressanta samt skyddsvärd 
fauna och flora. Hotet är försämrad vatten
kvalitet. Kommunens arbete kan inriktas på 
eventuella exploateringsplaner och en strikt 
tillämpning av strandskyddsbestämmel
serna. Kontroll av enskilda avloppsanlägg
ningar och gödselvårdsanläggningar är en 
viktig del för att förhindra övergödning.

Misätters ekhagar 

Ett naturreservat på 10 hektar med träd
klädda betesmarker med ädellövträd, främst 
ek. De gamla ekarna har en skyddsvärd 
flora. Gnesta kommun har små möjligheter 
att påverka områdets höga kvaliteter som 
främst är knutna till användningen som 
betesmark. Delar som kan bevakas är explo
atering utanför reservatet, strandskydd och 
eventuell ändrad vägdragning.

Nytorpsravinen 

Ett naturreservat på 8 hektar. Nytorps ravinen 
är en kraftigt nedskuren bäckravin med en 
rik växtlighet av närings och skuggkrävande 
arter. Markanvändningen i och omkring 
Nytorpsravinen är avgörande för att bevara 
områdets värden. Kommunens arbete kan 
inriktas på eventuella exploaterings planer och 
en strikt tillämpning av strandskyddsbestäm
melserna eftersom det värdefulla tillrinnings
området till Nytorpsravinen helt ligger inom 
strandskyddzon. 

Näsberget 

Ett 5,7 hektar stort område med unik flora. 
På Näsberget finns fossila åkrar och gravfält. 
Området har betats under mycket lång tid 
och skapat en unik ängsflora. Markanvänd
ningen i form av fortsatt bete är avgörande för 
att bevara områdets värden. För att skydda 
områdets värden ska kommunen strikt till
lämpa strandskyddsreglerna för delar av 
 Näsberget och omgivande mark som ligger 
inom strandskyddszon. I övrigt bör kom
munen bevaka exploatering i omgivningarna.

Putbergen 

Ett 14,4 hektar naturreservat som utgörs av 
ett skogsområde med väl bibehållen urskogs
prägel, med trädbestånd av hög ålder och 
rik, egenartad svampflora som tyder på lång 
kontinuitet i beståndet. Putbergen är ett av 
länets allra främsta urskogsobjekt. Hotet är 
i första hand skogsbruk. Kommunen saknar 
möjligheter att påverka eventuell negativ 
markanvändning förutom master, vindkraft
verk och övrig infrastruktur. 
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Stora Brandsbol 

Området på 7,3 hektar gränsar till Natura 
2000området Likstammen–Torpesta kvarn. 
Stora Brandsbol har en rik flora och består av 
ängsmark, betesmark, hasselrik skogsmark 
och slåtteräng. Hotet är förändrad mark
användning, särskilt om betet minskar vilket 
leder till igenväxning. Kommunens arbete 
kan inriktas på eventuella exploaterings
planer, bevakning av skogsdikning och en 
strikt tillämpning av strandskyddsbestämmel
serna eftersom en stor del av Natura 
2000området ligger inom strandskyddzon. 

Stora Åsa 

Området är 7,5 hektar med betesmarker 
med lång kontinuitet som beteslandskap i 
skogsbygd. Hotet är förändrad markanvänd
ning genom minskat bete, konstgödsling 
med mera. Då detta område ligger enskilt, 
vilket också är en del av dess värde, finns 
små möjligheter att arbeta med spridnings
vägar. Kommunens arbete kan inriktas på 
eventuella exploateringsplaner. 

Stortrön 

Området omfattar 106,1 hektar. Stortrön är 
en stor klarvattensjö med vildmarkskänsla 
och ett stort antal arter som är känsliga 
för försurning. Området ligger i samma 
spridnings område som Likstammen– Torpesta 
kvarn, vilket innebär att kommunen bör 
beakta vandringsmöjligheter för vatten
organismer. Stortrön ingår i länets kalknings
plan. Kommunens arbete för att behålla en 
god vattenstatus inriktas på att fortsätta följa 
kalkningsplanen och bevaka exploatering. 
Om sjöns äldre dammar hindrar vand
ring kan en insats vara aktuell. Eftersom 
dammarna är gamla (troligen från 1600talet) 
och fallhöjden stor till Likstammen bör man 
dock prioritera att få bort vandringshinder på 
andra platser.
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Tussmötet 

Naturreservat på 51,1 hektar med tall dominerat 
skogsområde där delar är naturskog med 
250åriga tallar. Natura 2000området ligger 
inom ett område som regleras av allmännings
stadgan, som innebär att endast skogsbruk får 
förekomma. Det finns inga exploateringshot. 
Markanvändningen i och omkring Tussmötet 
är avgörande för att bevara områdets värden. 
Kommunen har ingen bestämmanderätt 
över denna markanvändning som  omfattar 
skogsbruk, men bör bevaka området vad 
gäller master, vindkraftexploatering och väg
dragning.

Utnäset 

80 hektar naturreservat som gränsar till 
Natura 2000området Likstammen– 
Torpesta kvarn. Utnäset är en halvö i sjön 
Likstammen och har en intressant geologi 
med jättegrytor. Grönsten i berggrunden 
skapar livsmiljö för en ovanlig och rik flora. 
Området är inte hotat förutsatt att reservats
föreskrifterna följs. För att behålla de höga 
naturvärdena bör kommunen bevaka exploa
teringsplaner och strandskyddet. 

Ånhammarsnäset 

Område där en liten strandremsa av Järnaån 
berör Flens kommun. Ett hagmarks komplex 
på 55,5 hektar med omväxlande öppna 
marker och mer trädbevuxna marker där 
ek dominerar. Ånhammarsnäset är ett 
av de viktigaste kärnområdena för bio
logisk mångfald i hela det inre Sörmland. 
Hotet mot dessa värden består i förändrad 
markanvändning och upphört bete. Kom
munens arbete för att bevara områdets 
värden inriktas på att bevaka exploaterings
planer samt infrastruktur i form av mas
ter och vägdragning, samt ta hänsyn till 
spridnings vägar till andra närliggande 
skyddade områden som Nytorpsravinen, 
Haga hage och framför allt Herrökna näs.
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Riksintressen för naturvården
Riksintressen för naturvården bestäms enligt 
miljöbalken 3 kap 6 §. För dessa områden 
gäller att de ska skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada naturmiljön. Sedan 
2001 är alla Natura 2000områden klassade 
som riksintressen enligt miljöbalkens 4:e 
kapitel. 

1. Näs by–Näsberget

Området omfattar 7 hektar land. Värdet 
som riksintresse består i ålderdomligt 
odlingslandskap, naturbetesmark och flora. 
Näsberget är ett odlingslandskap som är 
typiskt för mellanbygd, med lång kontinu
itet kring Näs by. Området ingår i läns
styrelsens program för att bevara odlings
landskapets natur och kulturmiljövärden 
och ingår i både Naturvårdsverkets natio
nella bevarandeplan för odlingslandskapet 
(objekt 6101) och i Natura 2000. 

Förutsättningar för bevarande är fortsatt 
jordbruk med åkerbruk, naturvårds inriktad 
betesdrift eller ängsbruk och skötsel av land
skapets delar. Det är även önskvärt att restau
rera igenväxta ängar och naturbetesmarker.

2. Likstammen–Trön

Riksintresset delas mellan Nyköping och 
Gnesta kommuner och omfattar totalt 6 971 
hektar varav 5 608 är land och 1 363 är vatten. 
Värdet består av sjölandskap, skogslandskap, 
naturskog, sjö, fauna och flora. Likstammen är 
ett framstående exempel på en stor, näringsfattig 
klarvattensjö med mycket hög biologisk mång
fald. Likstammenområdet är även väldigt vik
tig för den biologiska forskningen inom landet 
genom de båda fältstationerna Öster Malma 
och Tovetorp som har sin verksamhet här. 

Trönområdet är ett stort opåverkat skogs
område med vidsträckta hällmarkstall skogar, 
många mindre sjöar och ett rikt djurliv. 
Om rådet ansluter till Likstammenområdet 
och är väldigt orörd vilket gör den till ett 
värde fullt komplement till det. Stortrön ingår 
i Natura 2000. 

Likstammen med angränsande land
områden har högsta naturvärde (klass I) i 
länsstyrelsens naturvårdsprogram och Trön
området har klass II (mycket högt natur
värde). I området finns även Utnäset som 
klassats som naturreservat.

Förutsättningar för bevarande är att 
området förblir oexploaterat och att skogs
bruket sköts med stor hänsyn till natur

vården. Området kan påverkas negativt 
genom avloppsutsläpp, stora kraftledningar, 
vägdragningar, dikning, bebyggelse och 
försurning. Både Utnäset i Likstammen och 
Stortrön är Natura 2000områden. 

3. Stora Skinnvalla–Stora Åsa
Området är 7 hektar och värdet består i att 
det är ett representativt odlingslandskap 
med lång kontinuitet samt förekomst av 
naturbetesmarker med mycket art och 
individrik flora. Här finns en av länets mest 
värdefulla naturbetesmarker med en ovan
ligt rik förekomst av hävdgynnade växter. 
Området ingår i Naturvårdsverkets natio
nella bevarandeplan för odlingslandskapet 
samt i Natura 2000. 

Förutsättningar för bevarande är fortsatt 
naturvårdsinriktad betesdrift eller ängsbruk. 
Området påverkas negativt av upphörd eller 
minskande betesdrift, tillförsel av närings
ämnen och gifter, bebyggelseexploatering, 
dikningar, skogsodling, energiskogsodling, 
täkt och omarrondering2. 

2 Omarrondering innebär att det ursprungliga 

landskapets indelning spolieras exempelvis genom 

att flera små betesängar slås samman och kanske 

täckdikas.
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4. Misteln–Ånhammar–Dunkern

Området delas mellan Gnesta och Flens 
kommuner. Ytan är 2 558 hektar varav 1 747 
är land och 811 är sjövatten. Områdets 
värden består i odlingslandskap, äng, sump
skog, naturbetesmark, fauna och flora.

Dunkern och Misteln är två klarvatten
sjöar där vattenståndet inte har förändrats 
i modern tid. I sjön Dunkern finns ishavs
relikten Mysis relicta (en liten räkart). Sjö
arna omges av en sörmländsk mellanbygd 
med ett jordbruks och skogslandskap med 
lång kontinuitet, där det finns gott om väl
hävdade ängar och naturbetesmarker. Det 
finns även en stor rikedom av både arter och 
individer inom växt och djursamhällen i 
ängar, naturbetesmarker, ädellövskogar och 
naturskogar. Området ingår i länsstyrelsens 
program för bevarande av odlingslandskapets 
natur och kulturmiljövärden. Herröknanäs 
och betesmarker vid Ånhammar ingår i 
Naturvårdsverkets nationella bevarandeplan 
för odlingslandskapet. Herröknanäs och 
Ånhammarsnäset ingår i Natura 2000.

Områdets värden kan påverkas negativt 
om ängsbruk eller betesutnyttjande upphör 
eller minskar, tillförsel av näringsämnen och 

gifter, onaturlig vattenreglering, bebyggelse
exploatering, exploatering för vindkraft
parker, större avverkningar, energiskogs
odling, plantering och invandring av gran, 
igenväxning, täkt, dikningar, övergödning, 
avloppsutsläpp eller kemisk bekämpning. 

5. Putbergen

Området omfattar 14 hektar med värden i 
form av skog, fauna och flora, bland annat 
trädbestånd av hög ålder och rik, egenartad 
svampflora som tyder på lång kontinuitet. 
Det är ett av länets allra främsta urskogs
objekt och har högsta skydd (klass I) i 
länsstyrelsens urskogsinventering. Kriterier 
till stöd för detta är (utan rangordning) 
naturlighet, kontinuitet, raritet och nyckel
område. En förutsättning för bevarande 
är att området får fortsätta att vara orört. 
Områdets naturvärden påverkas negativt 
av skogsbruk, markstädning, olika former 
av exploatering eller slitage genom utökat 
friluftsliv. Området blev naturreservat 1998 
och ingår i Natura 2000. 

6. Marvikenområdet

Området delas av Strängnäs och Gnesta 
kommuner. Arean är 3 123 hektar varav 
2 806 är land och 317 är vatten. Värdet 
består i geologiska värden, sjö och fauna. 
Marviken området omfattar länets mest 
utpräglade sprickdalslandskap med karak
täristiska sprickdalssjöar. Det är rikt på 
illustrativa och intressanta berggrunds och 
kvartärgeo logiska bildningar och forma
tioner. Här finns också en särpräglad fauna. 
Marvikenområdet omfattar klass I och klass 
IIobjekt i länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Bevarande förutsätter att man hindrar 
mer exploatering och tar stor hänsyn till 
landskapsbilden, geologin, floran och faunan 
vid alla former av åtgärder. Värdet kan 
påverkas negativt av täkter, utsläpp av gifter, 
närsalter eller föroreningar.

Delar av området är naturreservat och 
hela området är Natura 2000område.
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7. Båvenområdet

Riksintresset Båven omfattar 32 460 hektar. 
Området delas av Gnesta, Flen och Nyköpings 
kommuner. Många faktorer bidrar till att 
göra Båven till ett riksintresse. Av riks
intressanta miljöer kan nämnas odlings
landskap, naturbetesmark, sjölandskap och 
naturskog. Särskilt bör nämnas fisken mal 
som endast finns i ett fåtal vatten i Sverige, 
bland annat Båven. Det är viktigt med extra 
hänsyn för malens lekplatser och uppväxt
lokaler vid Båvens sjösystem eftersom den är 
beroende av alkärr och överhäng av vide.

I Båvenområdet ingår flera naturreservat 
och Båven är även Natura 2000område. 
Länsstyrelsen reviderade fågelskyddet i sjön 
2011. Strandskyddsområdet är, med något 
mindre undantag, utvidgat till 300 meter. 

8. Yngernområdet

Riksintresset Yngern är relativt stort, 3 030 
hektar varav 1 590 är land. Endast 1,5 hek
tar ligger inom Gnesta kommun. Yngern 
med omgivande sjöar är av högsta värde från 
limnologisk (vattenvetenskaplig) synpunkt. 
Bottenfaunan innehåller många sällsynta och 
rödlistade arter. Yngern karaktär av orörd 
vildmark skapar förutsättningar för stora 
bestånd av storlom och fiskgjuse. I Gnesta 
kommun fortsätter Yngerns sjösystem i 
Gullsmorasjön, vilket ställer krav på mark
användningen även på Gnestasidan för att 
riksintressets värden inte ska påverkas negativt. 

Mellankommunalt hänsynstagande 
gällande riksintresse för naturvården 
Två riksintresseområden i Flen respektive 
Strängnäs kommun gränsar till Gnesta 
kommun. Det innebär att även Gnesta 
kommun behöver ta nödvändig hänsyn för 
att inte påverka riksintressets värden. De 
två riksintresseområdena är Moradalen–
Lindsvedsmon–Byringeåsen i Flens kommun 
och Gallsjön–Älskaren i Strängnäs kommun.

Naturreservat
Naturreservat bildas och regleras utifrån 
miljöbalken. Syftet med naturreservat kan 
vara att skydda värdefull natur och biologisk 
mångfald, men även att trygga tillgången till 
attraktiv natur för friluftslivet. Naturreservat 
kan omfatta både privat mark och allmän/
offentlig mark. Vilka skyddsbestämmelser 
som gäller inom reservatet kan variera 
mycket. Inom vissa reservat, som urskog, 
får ingen kommersiell markanvändning ske 
utan skogen ska utvecklas utan mänsklig 
påverkan. I ett reservat för det rörliga 
frilufts livet kan däremot jord och skogs
bruk fortgå i normal omfattning i vissa fall.

Naturreservat har tidigare beslutats av 
länsstyrelsen, men efter att miljöbalken 
tillkom kan även kommunen besluta om 
naturreservat. En förutsättning är dock att 
kommunen bekostar etablering, skötsel och 
förvaltning av det skyddade området. Gnesta 
kommun har ännu inte avsatt något sådant 
kommunalt reservat. För varje naturreservat 
finns regler för användningen och en skötsel
plan. Bara den som inrättat reservatet kan ge 
dispens för åtgärder inom reservatet.

Läs mer
 Ä Här finns information om 

alla reservat med kartor, 

reservatsbeslut med mera.
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Naturreservat i Gnesta kommun
Idag (2017) finns 19 naturreservat i Gnesta 
kommun och ytterligare tre reservat plane
ras. Nedan beskrivs de 19 natur reservaten 
efter naturtyp. För en mer detaljerad 
beskrivning, se det tidigare avsnittet om 
Natura 2000områden. 

1. Hårbyskogen, 2. Lugnet, 3. Djupviken, 

4. Tussmötet, 5. Putbergen, 6. Lomsjöskogen 

och 19. Vargmossarna

Alla dessa är avsatta som naturreservat på 
grund av stora biologiska värden knutna till 
gammal skog. De sex reservaten ligger alla 
insprängda i omgivande storskog. Eftersom det 
saknas närbelägna allmänna vägar och parke
ringsplatser krävs planering och en karta för att 
kunna besöka dem. Däremot passerar Sörm
landsleden Lugnet, Djupviken och Putbergen, 
vilket gör dessa lite mer tillgängliga.

7. Ekeby, 8. Haga hage, 9. Igelsjöskogen, 

10. Hällesta och 16. Björndalsbergen

Dessa är också skogsreservat med höga 
biologiska värden. Reservaten är relativt 
 lättillgängliga att besöka eftersom allmänna 
vägar finns i närområdet. Vid Ekeby och 
Hällesta reservatet finns parkeringsplatser 
och informations tavlor iordningställda. 
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Haga hage och Igelsjöskogen når man via 
enskilda promenadvänliga vägar.

11. Krampan och 12. Marvikarnas 

naturreservat

Dessa båda reservat i Åkers Bergslag gränsar 
till varandra. Syftet med naturreservaten är att 
skydda ett område med utpräglade sprickdals
sjöar som har stora geovetenskapliga värden. 
Marvikarna har också stor betydelse för fri
luftslivet då sjöarna används som kanotled och 
för långfärdsskridskoåkning. Sörmlandsleden 
passerar området där det också finns en väl
besökt rastplats. I reservatet finns en badplats 
och en tillgänglighetsanpassad torrklosett. 

13. Utnäset

Se avsnittet Natura 2000områden.

14. Herröknanäs

Se avsnittet Natura 2000områden.

15. Nytorpsravinen

Se avsnittet Natura 2000områden.

17. Hornafjärden

Området består av åtta öar med omgivande 
vatten i sjön Båven. Syftet med natur reservatet 
är att bevara öarnas barrskog som tjänar som 
biotoper för växter, svampar och djur som 
kräver gammal skog för att överleva. Syftet 
är också att utveckla lövskogens naturvärden 
i form av gamla träd, död ved och lövskogs
ekologi. Reservatet ligger i Båvens Natura 
2000område.

18. Misätters ekhagar

Se avsnittet Natura 2000områden.

Fågeldirektivet och Habitatdirektivet
Enligt EU:s direktiv ska medlemsländerna 
vidta åtgärder för att behålla eller återupp
bygga en god bevarandestatus för naturliga 
livsmiljöer för vilda levande djur och växter 
som har betydelse för EUländernas gemen
samma natur. Av Sveriges omkring 350 
fågelarter är 67 listade i direktivets bilaga 1. 
Det innebär att särskilda skyddsområden (så 
kallade SPA, Special protection areas) där 
dessa fåglar häckar ska pekas ut och ingå 
i Natura 2000nätverket. Även fåglar som 
regelbundet rastar i området i stort antal 
finns med i denna bilaga. I Gnesta kommun 
är dessa områden Natura 2000områden.

Generellt biotopskydd
Regeringen har beslutat att mindre vatten 
och markområden i jordbrukslandskapet, 
exempelvis alléer, odlingsrösen, stenmurar, 
åkerholmar, öppna diken, småvatten och 
våtmarker samt källor med omgivande våt
marker, ska omfattas av ett generellt biotop
skydd5. Om det finns särskilda skäl får läns
styrelsen tillåta undantag från biotopskyddet.

Särskilt biotopskydd
Det finns även ett särskilt biotopskydd där 
länsstyrelsen efter särskilt beslut kan förklara 
skyddsvärda mark eller vattenområden i 
jordbruksmark som biotopskyddsområden. 
I Gnesta kommun finns i nuläget inga 
om råden som har särskilt biotopskydd. 

Skogsstyrelsen kan på motsvarande 
sätt skydda till exempel brandfält, äldre 
naturskogs artade lövträdsbestånd, ravin
skogar och äldre skogsbeten som biotop
skyddsområden. I Gnesta kommun är ett 
tjugotal områden skyddade på detta sätt.

5 Gäller små biotoper som är 

lätta att identifiera och som är 

skyddade i hela landet.
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Mål
• Långsiktigt minskad natur och 

 klimatpåverkan.
• Tysta områden – delar av de större 

opåverkade områdena där det inte 
finns bullriga verksamheter pekas 
ut och undantas från bullerstörande 
etableringar.

Strategier för 
hänsynstagande
• Bibehålla de utpekade större opåverk

ade områdena intakta.
• Aktivt arbeta med landsbygdsutveck

ling som gynnar besöksnäring och en 
levande landsbygd med hagmarker, 
våtmarker och andra landskapsele
ment som är viktiga för bevarande av 
en biologisk mångfald. 

• Vid framtagande av detaljplaner görs 
en enklare behovsbedömning utifrån 
en MKB  mall. Denna behovs bedöm
ning ska innehålla delar om natur, 
spridningsvägar, införande av nya 
arter med mera. 

Fågelskyddsområden
Fågelskyddsområde är en skyddsform för 
sällsynta eller störningskänsliga fågelarter. 
Inom dessa områden kan rätten till jakt, 
fiske och tillträde begränsas, men i övrigt 
finns inga inskränkningar av rätten att 
bruka mark eller vatten. I Gnesta kommun 
finns fågelskyddsområden vid Klämmingen, 
Marvikarna, Likstammen och Båven.

Naturminnen
Enskilda objekt kan skyddas som naturminne 
enligt miljöbalken. I Gnesta kommun finns 
en stor ek vid Lövvik i Laxne och en växtplats 
för skogsklocka vid Skottvångs gruva. 

Strandskydd
Vid sjöar och vattendrag råder generellt 
strandskydd enligt miljöbalken. På vissa 
platser råder också utökat strandskydd (300 
meter). I avsnittet om bebyggelseutveckling 
står det mer om hur kommunen planerar 
och agerar kring strandskydd.
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Kulturmiljöer
Kulturmiljövård är ett samlingsbegrepp för 
åtgärder och verksamheter som syftar till att 
skydda, vårda och informera om det gemen
samma kulturarvet. Kulturmiljö är inte bara 
den historiska byggnaden utan också den 
omkringliggande miljö som har uppstått i 
samspelet mellan människa och natur. Skyd
det av kulturmiljöer styrs i Sverige av flera 
lagar där viktigaste lagarna är miljöbalken, 
plan och bygglagen och kulturmiljölagen. 
Det är kommunen som har huvudansvaret 
för tillämpningen av plan och bygglagen 
medan huvudansvaret för de två övriga 
lagarna ligger på staten via Riksantikvarie
ämbetet och länsstyrelsen. 

Riksintressen för 
kulturmiljövården
Områden med kulturhistoriska värden som 
anses vara så höga att deras bevarande har 
betydelse för hela landet, kan enligt 3 kap. 
miljöbalken utpekas till riksintresse för 
kultur miljövården. I Gnesta finns det sju 
områden av riksintresse för kulturmiljö
vården. Några av dem sträcker sig även utan
för kommunens gränser. Inom ett riksintres
seområde får inte områdets värde eller bety
delse påtagligt skadas. Riksintresset väger 
alltid tyngre än ett eventuellt mot stående 
allmänt intresse. Kommunen ska priori
tera områden av riksintressen i sin fysiska 
planering. Vid planering av ny bebyggelse 
i eller i anslutning till ett riksintresse för 
kulturmiljö vården ska lämpliga utredningar 
göras för att säkerställa att riksintressets 
 värden inte påtagligt skadas. Exempel på 
utredningar kan vara ett gestaltnings
program eller en byggnadsinventering.

Allmän bebyggelsehistoria
Bygden kring nuvarande Gnesta har en 
mycket gammal historia och Frustuna kyrka 
är från 1100talet. I och med byggandet 
av västra stambanan i mitten av 1800talet 
anlades Gnesta station. Riksdagen beslutade 
även att den nya järnvägen skulle gynna små
orters tillväxt, vilket Gnesta är ett bra exem
pel på. Björnlundas namn går tillbaka ända 
till 1314. En järnvägsstation byggdes i Björn
lunda 1862 och ett nytt samhälle kring järn
vägsstationen växte fram och ersatte Önner
sta by som områdets centralpunkt. Stjärn
hovs historia tar sin början i Gryts socken 
redan på 1100talet. Dess nuvarande läge 
och karaktär grundlades 1862 då orten pre
cis som Björnlunda fick en järnvägs station. 
I slutet av 1800talet var Gnestahöjden helt 
bebyggd och Gnesta samhälle expanderade 
längs Östra Storgatan och Dagagatan. På 
70talet revs vissa kvarter och byggnader, 
bland annat Marieströmskvarteret i Gnesta 
tätort samt stationsbyggnaden och snick
erifabriken i Björnlunda. Gnesta kommun 
kännetecknas av en karaktäristisk blandning 
av bostadshus och verksamhetsbyggnader av 
olika slag. I tätorterna finns en blandning av 
bebyggelse från olika tids epoker.

Läs mer 
 Ä Riksintressen för 

kulturmiljövården



Gnesta ÖP bok 2.indb   71Gnesta ÖP bok 2.indb   71 2020-07-06   13:26:382020-07-06   13:26:38



4. Intressen – Riksintressen och andra allmänna intressen

Elghammar 
Herrgården ligger naturskönt längst ut på 
en halvö i sjön Lockvattnet. Ekskogar och 
rester av alléer utmed tillfartsvägarna ger 
trots skogssavverkningar och planteringar 
herrgårdskaraktär åt landskapet. En engelsk 
park omger herrgården.

Elghammars mangårdsbyggnad är ritad 
av italienaren Quarenghi omkring 1810 i 
empirstil samt bostäder och ekonomibygg
nader i nyklassicistisk stil. Elghammars 
herrgårdsmiljö räknas som landets främsta 
exempel på empirstil vilket motiverar riks
intresset för kulturmiljövården.

För del av området gäller strandskydd. 
Elghammars gård är byggnadsminne. Forn
lämningarna är skyddade enligt kulturmiljö
lagen.

Eriksgatan – från Önnersta till 
Penningby 
På sträckan Önnersta– Penningby är Eriks
gatan en välbevarad ålderdomlig grusväg 
som går parallellt med väg 223. Den följer 
i stort de nordsydliga höjdsträckningarna 
och passerar genom Önnersta och Axala 
byar. Bebyggelse finns även vid Ekeby.

Den slingrande vägsträckningen med 
vägbankar, stenvalvsbroar och intakta mil
stolpar gör platsen till ett riksintresse. Vägen 
går delvis genom gamla utmarker med bland 
annat häradets avrättningsplats, gravfält, en 
runristning, fornborg och bronsåldersrösen. 
Det finns även bybildning med ålderdomlig 
bebyggelse, gästgivargård vid Önnersta samt 
Ekebys reglerade radby .

Stor del av området ligger inom Båven
planen med restriktioner för tillkommande 
bebyggelse. Delar av vägen är fornlämning 
och skyddas i likhet med övriga fornläm
ningar som gravfält och runstenar enligt 
kulturmiljölagen. 

Gnesta stationssamhälle 
Västra stambanan började byggas 1857 och 
samhället växte fram ur den första bebygg
elsen i betesmarken i Gnesta hage på bergets 
norra sida. Detta område var nästan helt 
bebyggt på 1880talet. De anspråkslösa 
bostadshusen i trä ligger tätt med små träd
gårdar med smala gator och utsikt över sjön. 
Vid Östra Stor gatan är husen mer påkost
ade. Här ligger före detta Järnvägshotellet, 
Stora Hotellet och stationsbyggnaden från 
sekelskiftet.

Motivering: Stationssamhälle från västra 
stambanans tillkomst med stadsmässig 
bebyggelse som speglar järnvägsortens fram
växt från 1857 till modern tid.

Uttryck för riksintresset: Plan med 
stadsmässiga drag med bebyggelsen vänd 
mot järnvägen och bostadsbebyggelse från 
järnvägens första tid till decennierna kring 
sekelskiftet. Bakom detta finns ett område 
med småskalig oregelbunden bebyggelse från 
samhällets första tid.

Nuvarande skydd: Området är detalj
planelagt.
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Vadsbro–Ånhammar med mera 
Vid sjöarna Dunkern och Misteln utbreder 
sig ett böljande landskap som präglas av flera 
hundra års jordbruk på godset Ånhammar 
och det numera försvunna säteriet Järna. 
Odlingslandskapet bryts tvärt i norr av en för
kastningsbrant, och ovanför den finns Mälar
mårdens hällmarker. Ånhammar har avsatt ett 
skogsområde vid Dunker som naturpark.

Motivering: Herrgårdslandskap präglat av 
1600talssäterier.

Uttryck för riksintresset: Godsen Ånham
mar, Ekensholm och Vadsbro är säteri
bildningar från 1600talet, medan godset 
Dunkershall är skapat genom gårdssamman
slagningar efter laga skiftet. På Ånhammar 
finns många torp och arbetarbostäder, en 
stor såg vid Glörnnäs samt en kvarn. I övrigt 
finns Dunkers sockencentrum och en forn
lämningsrik dalgångsbygd med äldre vägnät, 
gravfält, fornborgar och runstenar.

Nuvarande skydd: Fornlämningar som 
fornborg, runstenar och gravfält är skyddade 
enligt kulturmiljölagen.

Gåsinge–Dillnäs och del av 
Frustuna–Kattnäs 
Mellan Storsjön och Klemmingen samt runt 
Nyckelsjön och Avlasjön breder den odlade 
jord ut sig som utgör den centrala bygden 
i Gåsinge–Dillnäs och Kattnäs socknar. 
Mot norr och väster bildar Mälarmården en 
markant gräns. Blacksta och Kattnäs är byar 
från medeltiden. Södertuna var sätesgård på 
medeltiden. Bruksherrgården Skeppsta och 
Heby gård härstammar från 1700talet.

Motivering: Centralbygd sedan brons
åldern med lång bebyggelsekontinuitet i ett 
öppet odlingslandskap.

 Uttryck för riksintresset: Spår från brons
ålderns bosättningar i form av skärvstens
högar och gravar samt hällristningar. Gravfält 
från äldre och yngre järnålder samt runstenar. 
I miljön ingår medeltidskyrkor. Enskilda mil
jöer är Heby 1700talsgård, Blacksta radby 
och Dillnäs kyrkby samt Skeppsta. Järnbruk 
grundat på 1500talet med såg och kvarn i 
Skeppsta, samt Närlunda herrgård.

Nuvarande skydd: Fornlämningar och 
kyrka är skyddade enligt kulturmiljölagen. 
Heby herrgård är byggnadsminne.

Jälund–Sörby 
Riksintresseområdet ligger till större 
delen i Flens kommun (Saxängen, Sörby) 
och omfattar de många flikiga halv öarna 
i Båven. Det är en jordbruksbygd med 
by bebyggelse, gårdar, en mindre herrgård 
samt många fornlämningar.

Motivering: Ett för inre Sörmland typiskt 
småbrutet odlingslandskap med samman
hållen bebyggelse och fornlämningar från 
bronsålder och äldre järnålder.

Uttryck för riksintresset: Uppodlade dals
änkor mellan skogsklädda eller betade bergs 
och moränhöjder. Ovanligt många rösen 
och stensättningar med stenfyllning samt 
två gravhägnader, en vallanläggning, en 
fornborg och ett gravfält. Byar med 1800 
och tidig 1900talsbebyggelse.

Nuvarande skydd: Fördjupning av över
siktsplanen för Båven. För del av området 
gäller strandskydd. Fornlämningar är skyd
dade enligt kulturmiljölagen. 
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Åkers styckebruk 
Riksintresset i Åkers styckebruk ligger 
endast till en liten del i Gnesta kommun, där 
värdet av riksintresse är Skottvångs gruva.

Motivering: Två bruksmiljöer med mellan
liggande modern tätort (Åkers styckebruk) 
där utvecklingen från 1500tal till nutid är 
läsbar.

Uttryck för riksintresset: Styckebruk 
med bruksherrgård från 1700talet med en 
av landets största engelska parker, arbetar
bostäder från fl era århundraden samt indu
striområde med välbevarade ruiner efter 
dubbelpipig masugn, byggnader från 1700, 
1800 och 1900talet, samt krutbruk.

Byggnadsminne

Kyrkor

Regionalt kulturintresse

Riksintresse friluftsområden

Riksintressen natur

Riksintressen kultur
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Fornlämningar
Fornlämningar är anläggningar eller läm
ningar efter människors verksamhet som 
tillkommit genom äldre tiders bruk och 
som är övergivna. Gnesta kommun har 
många fornminnen och de är skyddade 
genom 2 kap. kulturmiljölagen. Skyddet 
gäller även oregistrerade fornlämningar. En 
forn lämning får inte förändras, skadas eller 
tas bort utan länsstyrelsens tillstånd. Vid 
nybyggnation inom 100 meter från en forn
lämning ska kommunen samråda med läns
styrelsen och det ska även göras vid nybygg
nation utanför planlagt område.

För mindre markingrepp som till exempel 
en tillbyggnad eller ombyggnad av avlopps
anläggning ska samråd ske med länsstyrel
sen om en fornlämning finns inom 50 meter 
från det planerade markingreppet. Till varje 
fornlämning hör även ett skyddsområde. 
Storleken på området styrs av hur stort 
område som krävs för att bevara fornläm
ningen.

Byggnadsminnen
Ett byggnadsminne är en byggnad med 
mycket stort kulturhistoriskt värde. Det 
kan bestå av enstaka byggnader eller en 
bebyggelse grupp. Byggnadsminnesskydd 
syftar till att skydda byggnader mot riv

ning och förändringar som skadar deras 
kultur historiska värde. Både regeringen och 
länsstyrelsen kan utse byggnadsminnen och 
Gnesta kommun har fem byggnads minnen. 
Dessa är Björnlundas gamla prästgård, 
Stations huset i Gnesta, Heby Herrgård, 
Kramphults Pörte och Elghammars herrgård. 

Kyrkor, kyrkomiljöer och 
begravningsplatser
I Gnesta finns sju kyrkobyggnader som i 
likhet med byggnadsminnen skyddas av 
kultur minneslagen. Dessa är Torsåkers 
kyrka, Frustuna kyrka, Björnlunda kyrka, 
Kattnäs kyrka, Dillnäs kyrka, Gåsinge 
kyrka och Gryts kyrka. Skyddet omfattar 
även begravnings platser anlagda före 1940. 

För ändringar av dessa miljöer krävs läns
styrelsens tillstånd. Den omgivande miljön 
är också viktig för upplevelsen av kyrko
miljön och ändringar av byggnader och 
landskap nära kyrkorna bör därför ske med 
hänsyn till kyrkomiljöerna. 

Industrimiljöer
Det industriella kulturarvet är en betydelse
full del av kommunens historia och för hur 
samhället har växt fram. Industrialiseringen 
har satt sina avtryck på såväl landskap och 
bebyggelse som arbetsmiljöer och bostads

byggande. En stor del av dessa miljöer 
har minskat när mark i centrala lägen har 
använts för andra ändamål. Det är viktigt att 
människor idag och i framtiden får möjlighet 
att förstå industrins framväxt och vilka för
ändringar industrialiseringen förde med sig. 

Industrilämningar som vissa bruk och 
kvarnar är utpekade bevarandeområden 
i Sörmlands hembygdsförbunds årsbok 
Sörmlands bygden 1988:2. I den anges 
exempel vis kvarnmiljön vid Grindviks kvarn–
Lilla Brandsbol–Finnvik i Frustuna socken 
(N47), Damstugukvarn vid Ånhammar i 
Gryts socken (N61) och stångjärnstillverk
ningen vid Skeppsta bruk i Gåsinge–Dillnäs 
socken (N63) som miljöer som ska bevaras. 

Äldre industrier i Gnesta omtalas även 
i Kulturhistorisk inventering i Gnesta kom-
mun från 1980. Inventeringen gjordes av 
Söderman lands museum för kommunens räk
ning. Där omtalas olika industrier i Gnesta, 
bland annat bryggeri, borstfabrik, cigarr
fabrik, snickerifabrik, mejeri, garveri, kvarn, 
bensinstation och tändsticksfabrik. Idag finns 
bara mejeriet och bryggeriet kvar. Mer infor
mation om industrier finns hos Söderman
lands museum. De industri byggnader som 
Ralph Erskine ritat i Gnesta samhälle hör till 
de industrimiljöer som är värda att bevara.
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Övriga intressanta kulturmiljöer
Områden, som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av kulturvärden, ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgär der som 
påtagligt kan skada kultur miljön.

Utformning och placering av tillkommande 
bebyggelse bör göras med stor omsorg så att de 
följer traditionen på platsen. Med stöd av plan 
och bygglagens generella regler kan krav på 
utformning, materialval och färg ställas.

Inom Gnesta kommun finns följande områden av intresse för kulturmiljön:

N47 Grindviks kvarn  Lilla Brandsbol  Finnvik, kvarnmiljö

N48 Solberga  Harlinge  Kvegerö, jordbruksbygd med tre gårdar och fornlämningar

N49 Sörby  Torsåkers kyrka, jordbruksbygd med kyrka, herrgård och fornlämningar

N50 Mälby  Hårby, jordbruksbygd med två mindre herrgårdar

N52 Bjursnäs Gård

N54 Jakobsberg  Videbynäs, herrgårdsmiljö

N55 Björnlunda kyrka  Björn lunda gården  Skenda, sockenkyrka, prästgård, bebyggelse och 

fornlämning

N56 Frustunadalen, byar, gårdar och fornlämningar i jord bruksbygd

N57 Hällesta, by och torpställen

N58 Frustuna kyrka, kyrka och prästgård

N60 Jordanstorp  Herrökna  Gryts kyrka  Graneberg, herrgårdar, sockenkyrka och fornlämningar i 

sjörik odlingsbygd

N61 Ånhammar, gammal jordbruksbygd, kvarn mm

N62 Tibble  Vänga  Viby, jordbruksbygd

N63 Skeppsta bruk, stångjärnstillverkning

N64 Skylvalla, gårdsmiljö

N65 Skottvångs gruva, gruvmiljö

Utförliga beskrivningar av ovanstående områden återfinns i ”Sörmlandsbygden1988:2”, utgiven och 

producerad av Södermanlands hembygdsförbund i samverkan med Södermanlands museum och 

länsstyrelsen.
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Följande områden har också kulturvärden som bör skyddas:

116 Ärendal, bruksmiljö med ett 20tal  byggnader och ett flertal dammanläggningar

118 Fräkenvassen, bastu

126 Kleva, mangård med ålderdomlig bebyggelse

132 Solöga barnkoloni, 1920talsvilla

133 Stjärnhovs säteri, herrgårdsanläggning

137 Sågstugan, bostadshus, ekonomilänga

138 Solvik, Solviks skola

142 Forsbrotorp, ålderdomlig gårdsanläggning

144 St och L Skinnvalla – Kåretorp, gårdsmiljö

145 Torvsätter, gårdsmiljö

147 Norrby, by med tätt liggande gårdar på rad

150 Töle, 1800talsgård

Områdena finns beskrivna i ”Bygd och miljö – del 1” Rapport 19882,  

Stadsbyggnadskontoret Nyköpings kommun kultur 24

Dessutom finns följande intressanta kulturmiljöer inom kommunen:

Kolerakyrkogården i Torsåker (Hästhagen)

Jälundsbron, stenbro över Järnaån vid  Brotorp

Bron vid Forsbro över Sätraån

Vattentornet i Gnesta

Strategier för 
hänsynstagande
• Kulturmiljön och landskapsbilden ska 

beaktas vid planering av ny bebyggelse. 
• Upprätta ett kulturmiljöprogram som 

tydliggör mer specifikt hur kommu
nen avser att hantera kulturmiljöer.

• Inom riksintresseområdena är det sär
skilt viktigt att vara varsam vid place
ring och utformning av nya byggnader 
och vid om och tillbyggnader. Sär
skilda krav på utformning, material val 
och färg kan ställas med stöd av plan 
och bygglagen. Större förändringar 
inom riksintresse områdena ska prövas 
genom detaljplan.

• Stärka Gnesta kommuns identitet 
och öka attraktionskraften genom att 
förvalta, vårda och levandegöra kom
munens kulturmiljövärden. 
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Miljö, hälsa och säkerhet
Kommunens planering ska främja goda 
miljö förhållanden, anpassas till klimat
förändringar och leda till minskad klimat
påverkan. Detta avsnitt redovisar hur Gnesta 
kommun arbetar med frågor som miljö, 
hälsa och säkerhet.

Energi och naturresurser
Renhållning
Avfallshanteringen i Sverige har utvecklats 
mycket de senaste tio åren, med både nya lagar 
och nya tekniker. Idag deponeras mindre än 
1 procent av hushållens avfall medan resten, 
över 99 procent, återvinns eller förbränns. Den 
energi som bildas vid förbränning tas om hand 
och omvandlas till el och värme. Men många 
stora utmaningar återstår. Den totala mängden 

avfall ökar varje år och avfallets innehåll av 
farliga ämnen måste minska.

De långsiktiga målen och strategierna för 
kommunens avfallshantering fi nns i Gnesta 
kommuns avfallsplan. Planen ger en bild 
av dagens avfallshantering, vilka mängder 
som uppstår i kommunen och hur de tas 
om hand. Planen anger även inriktningen 
för den framtida avfallshanteringen och 
strategier för att minska avfallets mängd och 
farlig het. Målen i planen är att mängden 
avfall och miljöbelastningen ska minska, 
återanvändningen och återvinningen öka 
och att servicen till kunder och medborgare 
ska bli bättre vad gäller dessa frågor.

De ökade avfallsmängderna har histor
iskt sett följt den ekonomiska tillväxten. Ju 
mer pengar vi har att spendera, desto mer 
konsumerar vi, vilket leder till mer avfall. 
En utmaning och vision är att bryta den 
trenden. 

Nationella 
miljökvalitetsmål
• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft

• Bara naturlig försurning

• Giftfri miljö

• Skyddande ozonskikt

• Säker strålmiljö

• Ingen övergödning

• Levande sjöar och 

vattendrag

• Grundvatten av god 

kvalitet

• Hav i balans samt levande 

kust och skärgård

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap

• Storslagen fjällmiljö

• God bebyggd miljö

• Ett rikt växt och djurliv

 Ä Läs mer på 

www.miljömål.se

Avfallstrappan. Den svenska lagstift
ningen om avfall utgår från EU:s avfalls
direktiv. Avfall ska i första hand minimeras, 
i andra hand återanvändas, i tredje hand 
återvinnas, i fj ärde hand energiutvinnas och 
som sista alternativ deponeras. 

Insamling och behandling av avfall är 
något som samhället inte kan klara sig 
utan. Den fysiska planeringen ska ta hän
syn till behovet av hantering av avfall och 
åter vinningoch mark ska avsättas för dessa 
ändamål. 

Nuläge

I Gnesta kommun samlas omkring 1 900 ton 
mat och restavfall in från hushållen varje 
år. Det brännbara avfallet transporteras till 
kraftvärmeverk där det blir till fj ärrvärme 
och elektricitet. Matavfallet för behandlas och 
rötas. Genom rötningen framställs fordonsgas 
som sedan säljs i regionen. Restprodukten 
som blir kvar återanvänds i skogsbruket. Sop
hämtningen och behandlingen av avfall är 
utlagt på entreprenörer.

Insamling av hushållens grovavfall sker 
via Gnesta återvinningsgård som kommunen 
sköter i egen regi. Den totala mängden grov
avfall som samlas in i Gnesta kommun varje 
år är strax under 3 000 ton. Farligt avfall 

Minimera

Återanvända

Återvinna

Energiutvinna

Deponera
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flera vindkraftverk med en totalhöjd på över 
100 meter. Gnesta kommun ser den lokala 
utvecklingen och möjligheten att behålla 
opåverkade områden som viktigare än etable
ring av industriell vindkraft.

Gnesta kommun ser däremot mycket 
positivt på etablering av lokal, småskalig 
vindkraftsproduktion av exempelvis mindre 
gårdsverk. 

Vattenkraft
Produktion av vattenkraft har en lång hist
oria i kommunen. Dammar har anlagts 
för utnyttjande av vattenkraft till kvarnar, 
sågverk och framför allt gruv och metall
industrin. Många dammanläggningar finns 
fortfarande kvar och fungerar som reglering 
av sjöar enligt vattendomar som fortfarande 
gäller. På några få platser utnyttjas de gamla 
anläggningarna för småskalig elproduktion. 
Gnesta kommun saknar förutsättningar för 
att utveckla mer storskalig elproduktion 
baserad på vattenkraft. Vattentillgången 
är liten och det finns inga större fallhöjder. 
Utbyggnad av vattenkraft kan också strida 
mot miljömål och vattendirektiv då det 
påverkar fria vandringsvägar för fisk och 
andra vattenlevande organismer.

Biogas 
Föreningen Energiodlarna har gjort en 
förstudie som ett Leaderprojekt1 2011 för 
möjlig heterna till produktion av biogas i 
Gnesta kommun. Förstudien visade att det 
då inte fanns tillräckligt med organiskt 
material från jordbruksnäringarna för en 
lönsam biogasproduktion. Möjligheten att 
odla biobränsle på åkermark är inte helt 
utredd. Lokalt kan det finnas möjlighet till 
en småskalig produktion på gårdsnivå. Om 
Gnesta reningsverk byggs om kan det finnas 
möjlighet till en lokal biogasproduktion.

Opåverkade områden 
Tysta och opåverkade naturområden är en av 
Gnesta kommuns viktigaste naturtillgångar. 
Med sitt storstadsnära läge och några få 
timmars restid till tätbefolkade områden i 
Europa kommer skydd av opåverkade områ
den att vara helt avgörande för den växande 
besöks och upplevelsenäringen. För att ge 
kommande generationer tillgång till orörd 
natur och behålla framtida handlingsfrihet 

1 Leader är en metod för att utveckla landsbygden 

där privat, ideell och offentlig sektor samverkar i 

gemensamma strategier utifrån lokala 

förutsättningar.

samlas in via hämtning vid fastigheter eller 
lämnas till återvinningsgården och varje år 
samlas totalt runt 150 ton in för behand
ling. Så mycket som möjligt återvinns eller 
används för energiframställning. Avfall som 
bedöms ska gå till deponi sorteras en extra 
gång för att säkerställa att avfallet verkligen 
inte går att använda på annat sätt. 

FTI (Förpacknings och Tidningsinsam
lingen) är ansvariga för att samla in förpack
ningar och tidningar. Insamlingen sker via 
totalt fem återvinningsstationer i tätorterna 
och mängden som samlas in varje år är totalt 
omkring 1 200 ton i kommunen.

Vindkraft
Inget område i Gnesta kommun är utpekat 
som riksintresse för vindkraft. Exploater
ing av vindkraft ställs mot utvecklingen av 
besöksnäring och upplevelseturism. Gnesta 
kommun har stor potential att utveckla lands
bygden för besöksnäring vilket kan skapa 
lokala nätverk och arbetstillfällen i områden 
som behöver lokal, ofta småskalig utveckling. 
Vindarna i Gnesta kommun är relativt svaga 
och därför krävs höga vindkraftverk för att 
fånga vind. De utredningar som gjorts visar 
att om elproduktion ska vara lönsam krävs 

Läs mer
Ä Avfallsplan
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bör kommunen skydda större opåverkade 
områden från exploatering. Större opåverk
ade områden ska sparas och skyddas så 
långt möjligt mot större ingrepp som nya 
industrier, trafikleder, ledningsföretag, vind
kraftparker, täkter, upplag, tippar, telemaster 
samt bebyggelse av större omfattning.

Gällande bestämmelser

Stora mark och vattenområden som är obe
tydligt påverkade av exploatering eller andra 
åtgärder ska så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan påverka område
nas karaktär (miljöbalken 3 kap 2 §). Stora 
delar av de områden som i översiktsplanen 
anges som opåverkade områden har olika 
typer av skydd, bland annat i form av riks
intresseområden. 

Mellankommunalt hänsynstagande

I Översiktsplan för Flen finns utpekade opå
verkade områden som ansluter till Gnesta 
kommun. I Översiktsplan för Strängnäs 
används begreppet ”restriktionsområde” som 
definieras som ”extra betydelsefulla opåverk
ade områden”. Dessa ska skyddas från 
olämpliga exploateringsprojekt som master, 
vindkraftparker med mera. I norr gränsar 

Gnesta kommuns opåverkade områden till 
Strängnäs restriktionsområde. I nära anslut
ning finns även ett annat opåverkat område 
utpekat. I Södertälje kommuns översiktsplan 
utpekas ett område som ansluter till Gnesta 
kommuns opåverkade område som ”större 
relativt opåverkat område” där man ska vara 
restriktiv med exploatering. 

Stora Kalven ligger i ett av Gnestas tysta områden.

Definitionen av 
bullerklass C 
Maxvärdet för att en 
miljö ska anses buller
fri enligt klass C är 45 
decibel. Buller under 
30–60 sekunder räknas 
som en bullerhändelse 
och förekomst av buller 
ska begränsas till högst 
1 timme per dag totalt, 
klockan 6–22, vilket 
ger en gräns på 60–120 
buller händelser mellan 
30 och 60 sekunder.

Tysta områden
Delar av de opåverkade områdena anges 
även som ”tysta områden”. I Naturvårds
verkets rapport God ljudmiljö – mer än bara 
frihet från buller anges olika bullerklasser 
från A till C. Aområden är extremt tysta 
miljöer, exempelvis avlägsna fjällområden. 
I Gnesta kommun finns det tysta områden 
som kan tillämpa bullerklass C. Dessa områ
den visas på kartan på sidan 12.
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Grus
Av riksdagens 16 nationella miljökvalitetsmål 
berör två mål materialförsörjningen: grund-
vatten av god kvalitet samt god bebyggd miljö. 
Målet om grundvatten av god kvalitet berör 
indirekt uttagen av naturgrus. Att hushålla 
med naturgrus avlagringarna är nödvändigt 
för att trygga en säker och hållbar dricks
vattenförsörjning. Målet God bebyggd miljö 
berör även kultur minnes vården då äldre 
bosättningar och vägar ofta lades på grusåsar. 
Översiktsplanen har intentionen att förändra 
material försörjningen för att minimera 
uttag av naturgrus i stället där det är möjligt 
använda bergkross samt makadam.

I Gnesta kommun finns idag endast en 
kommersiell grustäkt, på fastigheten Herr
ökna 1:5. Täktens senaste tillståndsbeslut 
fattades 2013 och gäller till och med den 
31 december 2023. Tillståndet gäller för 
brytning av totalt 65 000 ton naturgrus 
där ut taget får uppgå till högst 6 500 ton 
naturgrus per år. Förutom grus som bryts 
med tillstånd förekommer husbehovs täkter. 
En husbehovstäkt kan bedrivas utan  tillstånd 
eller anmälan om uttaget är mindre än 
10 000 ton naturgrus och gruset används i 
skötseln av en jordbruks eller  skogsfastighet. 
Det finns inga uppgifter om uttag i kommu
nens husbehovstäkter. 

Berg
Ett alternativ till brytning av naturgrus är 
att krossa berg. Fördelarna är att man beva
rar grusåsar, undviker påverkan på vatten
försörjningen (mer än lokalt) och undviker 
påverkan på grusformationernas natur och 
kulturvärden. Nackdelarna med bergtäkter 
är buller, damning och vibrationer. Gnesta 
kommun ser positivt på användning av berg 
för ballast istället för naturgrus. Det krävs 
dock stor hänsyn till de störningar som kan 
uppkomma vid bergtäkter. Det är även stora 
skillnader mellan olika typer av berg. För att 
få krossfraktioner av god kvalitet krävs berg 
med specifika egenskaper. Översiktsplanen 
kan inte peka ut områden där bergtäkter 
kan placeras, utan kommunen behöver ta 
fram kunskap om bergkvaliteter områdesvis 
om/när exploatering blir aktuell. 

Gnesta kommun har en bergtäkt på 
Herrökna 3:3 i samma område som grustäk
ten på fastigheten Herrökna 1:5. Bergtäkten 
har brytnings tillstånd fram till 2029. Utta
get omfattar 400 000 ton berg varav högst 
20 000 ton per år. 

Platser för mellanlagring
För att minska behovet av uttag av grus, 
berg och övriga materialslag är material
återvinning en lämplig lösning. En förutsätt
ning är att skapa ytor där olika materialslag 
kan läggas upp i väntan på att användas. 
I Gnesta kommun finns idag tillstånd för en 
anläggning i anslutning till bergtäkten vid 
Herrökna där asfalt lagras och behandlas. 
I en översiktsplan kan fler områden pekas 
ut som lämpliga för materialåtervinning. 
Gnesta kommun äger i dagsläget få lämpliga 
markområden men välkomnar framtida 
förslag från markägare som kan upplåta ytor 
för mellanlagring.
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Miljö- och hälsorisker
Förorenad mark 
Gnesta kommun har historiskt inte haft 
industrianläggningar som efterlämnat större 
markförorenade områden. Undantaget är de 
stora varphögar (gruvavfall) med skrotsten 
från gruvbrytningen. Här handlar det om 
metaller som förutsätts vara så hårt bundna 
att utlakningen är mycket långsam.2 Lämn
ingarna från gruvbrytningen är dessutom så 
gamla att de är skyddade enligt kulturmiljö
lagen. Det finns därför ingen exploaterings
risk för dessa områden.

Förorenad mark förekommer i min
dre omfattning punktvis. Länsstyrelsen i 
Söderman land och Gnesta kommun har 
gjort inventeringar branschvis. Nedlagda 
bensinstationer i Gnesta tätort och trä
impregneringsanläggningar i Gnesta och 
Ånhammar har sanerats. Industriområden i 
Gnesta samt kvarnar där betning av utsäde 
kan ha förekommit bedöms därför vara 
de enda kända platserna där det funnits 
industriell verksamhet som gör att man 
kan behöva undersöka dem i samband med 
exploatering. I övrigt bevakar kommunen 

2 Långsam utlakning innebär att metallerna sprider 

sig mycket långsamt i marken.

platser där det finns risk för förorenad mark 
i samband med ändrad markanvändning. 
Sådana platser kan vara jordbruk, verk
städer, nedlagda bensinstationer och upplag, 
exempel vis deponier. 

Nedlagda avfallsdeponier

Gnesta kommun har inventerat alla kända 
deponier som använts av kommunen eller 
byar/herrgårdar. Dessa är tio avfalls deponier 
som kommunen besökt och riskklassat 
enligt Naturvårdsverkets metodik MIFO 
fas 1. Sex avfallsdeponier riskklassades 
enligt nivå 2, stor risk: Stjärnhovs masstipp, 
Laxne tippen, Jakobsbergstippen, Björnlunda 
masstipp, Ingalunda tippen, Österkärvs
tippen. Fyra avfalls deponier placerades i 
riskklass 3, måttlig risk: Laxnes masstipp, 
Björnlundatippen, Erlandsborgstippen, 
Lilla Laxne tippen. Se karta på sida 93. Obe
roende av riskklass ska inga av de kända 
deponierna bebyggas och vid all exploatering 
nära deponierna ska kom munen ta hänsyn 
till miljöaspekter för omgivningen vad gäller 
lakvatten med mera.

Buller
Buller förekommer i Gnesta kommun som 
punktkällor och linjekällor samt från flyg
verksamhet. Punktkällor kan vara buller 
från verksamheter men även väldigt lokalt 
i eller från bostäder. Fläktbuller är ett 
exempel på en vanlig punktljudkälla. Vid 
planering av verksamheter är det viktigt att 
beakta trafikflöden och fläktbuller som ofta 
är konstanta ljudkällor. Vid etablering av 
verksamheter nära bostäder ska man särskilt 
ta hänsyn till kylbehovet och placeringen 
av kyl och fläktaggregat i förhållande till 
omgivande bostäder. Vid all planering ska 
buller beaktas och särskilt vid nya bostads
områden, anläggningar för särskilt boende 
samt skolor och vårdinrättningar.

Särskilda punktkällor för ljud redovisas på 
kartan ”Miljö, hälsa och säkerhet” på sidan 
93. Några exempel är industri områden, 
berg och grustäkter samt skjutbanor. 

Linjekällorna är järnvägs och landsvägs
trafik. Planläggning av bostäder nära järnväg 
sker i dialog med Trafikverket. 

Bullerstörningar i Gnesta kommun

Bullerstörningar från landsvägstrafik upp
levs inte som något större problem i kom
munen. 

Läs mer
 Ä Naturvårdsverkets 

riktvärden för 

flygbuller.
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Fordonspassager per årsmedeldygn på kommunens större vägar

Väg Fordon per årsmedeldygn Osäkerhet % ÅR Sträcka och mätplats

57 5 950 11 2011 Gnesta–Järna. Mätplats Gullbäck.

57 3 630 13 2011 Gnesta–Björnlunda. Mätplast Söraborg.

57 2 110 23 2011 Björnlunda–Stjärnhov. Mätplats V Norrby.

867 1 770 18 2009 Gnesta–Laxne. Mätplats Södertuna.

224 1 440 21 2013
Gnesta–Lästringe TP. Mätplats N 

Ehrendalsvägen.

Källa: Trafikverket. 

Flygplats och flygbuller

Inom Gnesta kommun finns ett flygfält 
för motor och segelflyg, Vängsö flygplats. 
Flygplatsen har två korsande gräsbevuxna 
start och landningsbanor. Östra Sörmlands 
Flygklubb har sin verksamhet på Vängsö 
sedan 1938 och flyger huvudsakligen med 
mindre propellerdrivna motorflygplan samt 
segelflygplan. De flesta av flygningarna sker 
under sommarhalvåret. 

Sedan den 1 juli 2015 finns beslut om 
försiktighetsmått som påverkar Östra 
 Sörmlands Flygklubb. Beslutet reglerar 
antalet motorflygstarter, flygtider, flygvarv, 
loggning, buller och avfallshantering. Anta
let motorflygstarter får vara högst 6 000 per 
år. Verksamheten har bullerriktvärden som 
gäller utomhus för permanent och fritids
bostäder med en nivå på (FBN) 55 dB (A) 

och maximalnivå på 70 dB (A). Inomhus 
för permanent och fritidsbostäder gäller 
en buller nivå på högst 30 dB (A) LAeq. 
Beslutet om försiktighetsmått reglerar maxi
malnivå för buller utomhus. En flygbuller
utredning på flygplatsen har gjorts för att 
säkerställa att buller riktvärdena följs.

Även besökande flygplan till Vängsö kan 
givetvis orsaka buller. Störningar från fel
aktig flygning ingår inte i kommunens till
synsansvar. Kommunen hänvisar därför till 
Transportstyrelsen när det gäller flygningar 
som är felaktiga eller olagliga.

På grund av bullernivåer finns det begräns
ningar för nybyggnation av bostäder under 
flygvarven. Dessutom finns begränsningar 
för höjden på byggnadsverk runt flygplatsen. 
Byggnader får inte vara högre än 40 meter. 
Se kartan på sidan 90. 

Luftföroreningar
Det finns i dagsläget inga verksamheter 
i kommunen som orsakar större mäng
der luftföroreningar och stoft. De luft
föroreningar som finns kommer främst 
från vedeldning. I vissa områden används 
bras kaminer som komplementuppvärmning. 
Särskilt tydligt kan luftföroreningar upp
träda i fritidsområden under vår och höst. 

Luftföroreningarna från vägtrafiken 
handlar till stor del om partiklar i tätorter, 
på grund av dubbdäcksanvändning. Dubb
däck river upp partiklar från vägbelägg
ningen och alstrar främst större partiklar 
men även mycket små partiklar. Något som 
starkt bidrar till partikelhalter är fordonets 
hastighet. För Gnesta kommun är trafik
belastningen i tätbebyggda områden störst 
på Storgatan i Gnesta samt genomfarterna 
genom Laxne och Stjärnhov. Utvecklingen 
är dock positiv eftersom dubbdäcksanvänd
ningen sakta minskar samtidigt som has
tigheterna sänkts genom Gnesta i samband 
med ombyggnationen av Storgatan. Laxne 
och Stjärnhov har reducerade hastigheter 
genom samhället. År 2014 beslutade Gnesta 
kommun att gå med i Östra Sveriges Luft
vårdsförbund för gemensam provtagning 
och analys av luftkvaliteten enligt miljö
kvalitetsnormerna för luft.
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Miljökvalitetsnorm
Regeringen kan med stöd av 

5 kap. 1 § miljöbalken med

dela miljökvalitets normer för 

kvaliteten på mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt. 

Regeringen kan också över

låta till en myndighet att 

meddela miljökvalitets

normer som följer av 

Sveriges medlemskap i EU. 

Idag finns miljökvalitets

normer för vatten samt för 

kvävedioxid, kväve oxid, 

svaveldioxid, kolmonoxid, 

bly, bensen, partiklar och 

ozon. En miljö kvalitetsnorm 

är inte direkt bindande för 

enskilda utan riktar sig till 

myndigheter och kommuner 

som ska se till att miljö

kvalitets normerna uppfylls, 

bland annat vid tillstånds

prövning och tillsyn. 

Miljökvalitetsnormer ska 

även beaktas vid kommu

nens planering och plan

läggning. 

Djurhållning och lukt
Djurhållning kan innebära konflikter med 
omgivande bostadsbebyggelse. Kommunen 
prövar i varje enskilt fall om nya bostäder 
kan etableras i närheten av verksamheter 
med djurhållning, med hänsyn till avstånd, 
antalet djur, vindförhållanden med mera. 
För att skydda jordbrukets intresse ska 
nya bostäder inte placeras så att det hind
rar befintlig eller växande djurhållning. 
Vid plan ering av bostäder ska det vara ett 
skydds avstånd på minst 100 meter mellan 
djurhållning och nya bostäder. 

Förutom djurhållning kan besvärande 
lukt uppstå runt reningsverk och pump
stationer för avloppsvatten. Kommunen 
beaktar risken för luktstörningar i varje 
enskilt fall vid planläggning och hand lägg
ning av enskilda bygglov.

Magnetfält och strålning
I planeringsstadiet ska strålning alltid beak
tas. Vid kraftledningar gäller att ju högre 
strömstyrka som går i en kraftledning, desto 
högre blir det omgivande magnetfältet. Det 
går dock att påverka och avsevärt minska 
risken för elektromagnetisk strålning kring 
kraftledningar, transformatorstationer och 
järnväg. Strålningen minskar drastiskt när 

avståndet ökar till en elektrisk strålnings
källa. Det är viktigt att uppfylla skydds
avstånd och att tillämpa ”myndigheternas 
försiktighetsprincip om lågfrekventa elek
triska och magnetiska fält” från 1996 när 
man planerar bostäder och infrastruktur. 
När det gäller nya elanläggningar och bygg
nader bör kommunen redan vid planeringen 
sträva efter att utforma och placera dessa 
så att exponeringen begränsas. Syftet med 
försiktighetsprincipen är att på sikt minska 
exponeringen för magnetfält och därmed 
risken för att människor eventuellt kan 
skadas. Därför önskar kommunen att kraft
ledningar i nära anslutning till verksamheter 
och bostäder ska grävas ner i marken.

Solexponering
När barns utemiljöer ska planeras är det vik
tigt att redan från början tänka på att skapa 
en miljö där barn skyddas från den starkaste 
strålningen från solen. Skuggande träd är 
ett billigt och effektivt skydd. Antalet fall 
av hudcancer ökar varje år i den svenska 
befolkningen och den främsta orsaken är en 
hög exponering av UVstrålning. 

Markradon
Sveriges Geologiska AB utredde mark
radonsituationen i kommunen 1989 och 
redovisade förekomsten i en rapport och på 
en radonriskkarta. Kartan redovisar låg, 
normal och högriskområden. Inom delar av 
kommunen finns stor risk för markradon. 
Högriskområden är framför allt grusåsar och 
större sammanhängande granitområden. 
Det är bara lerområden som är helt riskfria 
när det gäller markradon, i princip gammal 
sjöbotten med postglaciala leror. Riskkartan 
är framtagen efter flygskanning och därför 
kan det finnas mindre områden med högre 
strålning som inte finns med på riskkartan. 
Det kan exempelvis vara lokala berghällar 
med den radioaktiva och vanliga bergarten 
pegmatit. Rekommendationen är att alltid 
beakta markradonrisken när man planerar 
bebyggelse i hög och normalriskområden. 
Även i områden där berg går i dagen bör 
man ta hänsyn till markradonrisken om 
exempelvis en källare ska grävas.  
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Länsstyrelsens rekommenderade skyddsavstånd
0–30 meter 30–70 meter 70–150 meter över 150 meter

E – Tekniska anläggningar
Ska ej orsaka skada vid avåkning 
eller urspårning

L – Odling och djurhållning
Ej byggnader

N – Friluftsliv och camping
P – Parkering
ej parkeringshus

T – Trafik

E – Tekniska anläggningar
G – Drivsmedelsförsäljning
J – Industri vk 1

P – Parkering
Z –  Verksamheter vk 1

B – Bostäder
Enfamiljsbostäder vk 3A

C – Centrum
H – Detaljhandel vk 2B

R – Besöksanläggningar
Utan omfattande åskådarplats

Z – Verksamheter

B – Bostäder
D – Vård
K – Kontor
R –  Besöksnärings

anläggningar
S – Skola

Beteckningar i enlighet med Boverkets allmänna råd om planbestämmelser BFS 2014:5, DPB 1

Verksamhetsklasser (vk) enligt kapitel 5, Boverkets byggregler BFS 2011:6

Transport av farligt gods
Osäkerheten är stor när det gäller framtidens 
mängder och typ av farligt gods. Utveck
lingen över tid pekar enligt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) på att 
godsmängderna ökat på järnväg och mins
kat på väg. Gnesta kommun saknar verk
samheter som hanterar farligt gods i större 
mängder. Översiktsplanen inriktas därför på 
de transporter som passerar kommunen via 
större vägar och järnväg. 

Transportvägar för farligt gods

Länsstyrelserna har rätt att besluta om lokala 
trafikföreskrifter som förbjuder transport av 
farligt gods på vissa vägar. I Gnesta kom
mun finns inga sådana vägar som förbjudits 
för transport av farligt gods. Länsstyrelsen 

kan även rekommendera lämpliga transport
vägar samt ange vilka parkeringsplatser som 
bör användas vid exempelvis vila.

Mest riskfyllda järnvägsavsnitt för mark
förorening är områden där stambanan korsar 
vatten skyddsområden. Sådana områden finns 
för Gnestas vattentäkt vid Visbohammar 
(Södertälje kommun) och Stjärnhovs vatten
täkt. Även landsväg passerar vattenskydds
områden inom kommunen. Störst risk är i 
Laxne där väg 223sträckan Laxne–Läggesta 
passerar ortens vattenskyddsområde. Denna 
väg trafikeras av omkring 1 300 fordon per 
årsmedeldygn, av dessa är 80 lastbilar (trafik
mätning 2013). Även i Stjärnhov skär en väg 
genom vattenskyddsområdet. På väg 57 pas
serar omkring 2 100 fordon per årsmedeldygn 
varav cirka 230 lastbilar. Mätningen gjordes 

2011 utanför tätorten. I Stjärnhov bedöms 
risken vara begränsad för en förorening efter 
en bilolycka inom vatten skyddsområdet, som 
skulle påverka den kommunala vattentäk
ten. Väg 57 berör endast de södra delarna av 
vattenskydds området. Vattenuttaget sker från 
Badenlundaåsen och vattenströmmen är från 
norr till söder vilket innebär en låg risk för att 
en förorening ska röra sig motströms till vat
tenintaget.

Olycksrisken på individnivå beror på 
avståndet och risken minskar kraftigt vid 
ett avstånd på 150 meter eller mer från väg/
järnväg. Områden med planlagd bebyggelse 
inom 150 meter från de större trafikerade 
vägarna (väg 57, 867, 224, Östra och Västra 
Storgatan i Gnesta) samt järnväg finns i alla 
de fyra tätorterna. Förutom tätorterna berörs 
områden planlagda för bostäder vid:
• Norrtuna
• Vängsö gård
• Spårbacken 
• Körnstorp
• Lilla Hammarbosäter
• Svinsjön
• Hårby 1:2.

Gnesta ÖP bok 2.indb   85Gnesta ÖP bok 2.indb   85 2020-07-06   13:27:402020-07-06   13:27:40



4. Intressen – Riksintressen och andra allmänna intressen

Planering i förhållande till risker med  

farligt gods

Sannolikheten är låg för att det sker en all
varlig olycka med farligt gods, men om en 
sådan olycka ändå sker kan konsekvenserna 
bli för ödande. Länsstyrelsen i Södermanlands 
län tog 2015 fram en vägledning om skydds
avstånd. De rekommenderade skydds
avstånden bör kommunen beakta och följa, 
men vid planläggning måste bedömningen 
även bygga på de lokala förutsättningarna vad 
gäller exempelvis topografi. Bedömningen om 
skyddsavstånd bör även innefatta räddnings
tjänstens synpunkter.

Skredrisk och översvämningsrisk
När kommunen tar fram detaljplaner för 
bebyggelse och verksamheter görs alltid 
en analys enligt en miljökonsekvensmall, 
som omfattar de faktorer som ingår i en 
MKBprövning, däribland risk för skred och 
översvämning. Arbetet med MKBmall i ett 
tidigt planskede ger möjlighet att uppmärk
samma och förebygga eventuella klimat
relaterade risker.  

Översvämning

Prognosen för kommande klimatscenario är 
att det kommer att bli varmare och blötare. 
Årsmedelnederbörden över Södermanland 
väntas öka med upp till 20 procent jämfört 
med referensperioden 1961–1990.

Analyskartorna är inte heltäckande men 
omfattar de mer tättbebyggda områ
dena i och kring Gnesta tätort. Kartorna 
visar att det finns en lågpunkt i centrala 
Gnesta. Lågpunkten omfattar Strömmen
torget, Torggatan och området mellan 
Torggatan och Västra Storgatan. Andra 
lågpunkts områden som ur översiktsplanens 
perspek tiv är viktiga att ta hänsyn till vid 
tätorts utveckling är tomten mellan Marie
fredsvägen och Tvålfabriken (Gnesta 12:6 
med flera) samt en djupare lågpunkt vid 
Kissmyran i området med arbetsnamnet 
Vackerby trädgårdsstad. Övriga tätorter 
ligger högre i terrängen och berörs knapp
ast mer än väldigt lokalt av lågpunkter där 
nederbörd kan samlas. Lågområden finns 
även karterade för Sigtunaån och sjön Sillen. 
Riskområden för bostadshus finns i området 

mellan Lillsjön och Visbohammars vägen 
(väg 507). Längre nedströms finns risk
områden för pumpstation och slam laguner 
vid Gnesta reningsverk. Längs Sillen vid 
100årsflöde3 kommer åkerarealer att över
svämmas, främst norr om Hårby. Inga 
bostadshus påverkas. Nyexploatering av 
mark för bostäder i riskområden bör dock 
inte bli aktuellt om man tillämpar strand
skyddet på 100 meter. 

När det gäller riskområden för infra
struktur finns några lågpunkter som kan 
beröra landsvägs och järnvägstrafik. MSB 
redovisade 2016 en översvämningskarte
ring för sträckan från Frösjöns utlopp till 
Trosa. Karteringen redovisar både 100 och 
200årsflöde, men skillnaden mellan dessa 
är marginell på de flesta platser. Risk
områden i denna kartering är järnvägs
bron över Sigtunaån och väg 507 norr om 
”Visbohammar bron” över Sigtunaån. Denna 
väg ligger i Södertälje kommun men är vik
tig då den förbinder Gnesta med samhällets 
vattenverk. För järnvägen är det sträckan 
Gnesta–Björnlunda som går genom en låg
länt dalgång. I Södermanlands län finns, 

³ Återkommande vattenflöde som på en viss plats 

svämmar över ungefär vart hundrade år.
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enligt Trafikverkets bedömningar, inga 
utpekade sträckor med förhöjda risker för 
ras, skred, erosion eller översvämning för 
järnväg. Kommunen känner inte heller till 
några incidenter på grund av skyfall.

På väg 57 Gnesta–Björnlunda finns ett 
antal lågpunkter. Väg 223 söder om Björn
lunda passerar en översvämningsbenägen 
lågpunkt vid Jakobsberg. Väg 834 mellan 
”Nyköpingsvägen” (väg 224) och Ehrendal 
är Gnesta kommuns troligen mest översväm
ningsdrabbade vägavsnitt. Vägen passerar 
före detta Rudsjön på låglänt mark vilket 
innebär att trots återkommande åtgärder 
uppstår översvämningar som påverkar 
vägbanan. Ett antal dammar finns i kom
munen, men de är små och ett dammbrott 
skulle därför ge endast smärre materiella 
skador. Undantag skulle kunna vara dam
marna vid Skeppsta och Nässelsta kvarn där 
begränsade skador skulle kunna uppstå på 
infrastruktur. 

Skredrisk och erosion 

Skred och ras är exempel på snabba rörelser 
i jord eller berg som kan orsaka stora skador. 
Kunskapen om skredrisker i kommunen är 
bristfällig. Riskbild Södermanland, läns
styrelsens rapport 2012:6, redovisar förslag 
på områden som behöver utredas med tanke 
på risk för ras och skred. För att skydda sam
hället är det nödvändigt att förebygga och 
identifiera risker och vidta åtgärder för att 
skydda utsatta områden. De områden som 
pekas ut är Sigtunaån och Frösjöns strand 
i centrala Gnesta. Det finns även några 
spridda riskområden i Björnlunda tätort, 
Nässelstaåns dalgång i Stjärnhov, Laxne 
samt ett område vid Öllösa Kvarn. Förut
sättningar för erosion finns vid Skeppstaåns 
nedre lopp. Gnesta reningsverk har utpekats 
som en anläggning i område med förutsätt
ning för naturolyckor enligt rapporten. I 
Sigtunaån har slänten förstärkts och risken 
har därmed minskat. 
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Försvaret
Gnesta kommun har inga riksintresse
områden eller influensområden4 för För
svarsmakten. Den informationen gäller dock 
inte eventuella sekretessbelagda anlägg
ningar eftersom totalförsvaret kan behöva 
hålla vissa sådana uppgifter hemliga. Det 
kan vara detaljer kring byggnader, bergrum, 
vägar och annat som inte får spridas till 
allmänheten. För att inte omedvetet skada 
försvarsintressen måste man inhämta ytt
rande från Försvarsmakten vid vissa ären
den. Några exempel är infrastrukturärenden, 
kraftledningar (såväl luft som markkablar), 
grus och bergtäkter, vindkraftverk och upp
förande av nya telekommunikationsmaster 
samt inplaceringar i befintliga master.

4 Ett område där exempelvis nybyggnation kan 

påverka, eller påverkas av, Försvarsmaktens 

verksamhet eller riksintresse.

Beredskapsplanering och 
krishanteringsförmåga
Räddningstjänst
Gnesta kommun har en räddningstjänst 
(Sörmlandskustens räddningstjänst) gemen
sam med Trosa, Nyköpings och Oxelösunds 
kommuner enligt civilrättsliga avtal, där 
Nyköpings kommun är huvudman. Risk
analyser och handlingsprogram som berör 
kommunernas beredskap för räddnings
insatser och förebyggande brandskydd, 
inklusive brandskyddskontroll och rengö
ring av eld städer, beslutas av respektive kom
muns polit iska organisationer. Handlings
programmet antas av de olika kommunernas 
fullmäktige.

I Gnesta kommun finns utryckningsverk
samhet med personal i beredskap vid brand
stationen i Gnesta samt ett räddnings värn i 
Gåsinge.

Räddningstjänstens insatstid (den tid som 
krävs från larm tills en första insatsenhet kan 
vara på plats) varierar för olika delar av kom
munen enligt handlingsprogrammet. Större 
delen av kommunen har en insatstid på 
0–20 minuter. Insatstiden varierar beroende 
på avstånd, rådande förhållanden och årstid.

Krishantering
Gnesta kommuns krishantering omfattar de 
åtgärder kommunen vidtar för att eliminera 
eller minska risker och sårbarhet samt för
beredelser för att möta konsekvenserna av de 
händelser som ändå kan inträffa.

Risk och sårbarhetsanalyser är grun
den för kommunens krishantering som är 
inriktad på att skapa ett starkt och robust 
samhälle med en god förmåga att ingripa 
effektivt vid kriser eller extraordinära hän
delser. Med en extraordinär händelse menas 
en händelse som avviker från det normala, 
innebär en allvarlig störning eller överhäng
ande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhälls funktioner och kräver snabba 
in satser. Exempel på sådant som skulle 
kunna bli en extraordinär händelse i Gnesta 
kommun är omfattande och långvarigt 
elavbrott vinter tid, större vattenläckor eller 
tågurspårning med många skadade.

Läs mer
 Ä Plan för central 

krisledning i Gnesta 

kommun.

 Ä Handlingsprogram för 

en säkrare och tryggare 

kommun.

 Ä Sörmlandskustens 

räddningstjänst.
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Strategier för 
hänsynstagande
• Större opåverkade områden som 

utpekats i översiktsplanen för Gnesta 
kommun har sparats och skyddats 
mot större ingrepp som nya industrier, 
trafikleder, vindkraft parker, täkter 
samt bebyggelse av större omfattning.

• Tysta områden utpekas inom de större 
opåverkade områdena.

• Verka för att privatpersoner och före
tag i större utsträckning lånar, sam
äger, lagar och återanvänder.

• Aktiviteter som alstrar störande buller 
bör lokaliseras till redan bullerpåver
kade områden.

• Anlägga en plats för mellanlagring av 
sten, grus och övrigt inert5 material. 
Mellanlagret tjänar syftet hållbar åter
vinning av ballastmaterial.

5 Material och ämnen som inte reagerar med 

andra material och inte förändras fysiskt, 

kemiskt eller biologiskt under lagring.

Mål
• Långsiktigt minskad natur och 

klimat påverkan. 
• Förebygga uppkomsten av avfall. 
• Minska mängden avfall och minska 

mängden avfall som går till deponi.
• Återanvända och återvinna avfall i 

högre utsträckning än vad som görs 
idag.
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Byggförbud pga buller

Gamla soptippar

Höjdbergränsat område

Område påverkat av störning

Område påverkat av buller

Område påverkat av kraftledning
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