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Yttrande angående förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen 

_____________________________________________________





Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.



Bakgrund

Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den 8 juni 2017 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att ställa ut planförslaget. Parallellt med utställningen har tillväxt- och regionplanenämnden skickat ut Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienummer TRN 2016-0082) på remiss för inhämtande av synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till handa senast 2017-10-02. Nykvarns kommun har av TRF medgivits förlängd svarstid för att kunna hantera ärendet på ks 2017-10-10.



Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete. Syftet med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot netto-noll-utsläpp år 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger på de globala, europeiska och nationella riktlinjerna och målen. Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering.



Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor (växthusgasutsläpp över tid), vägval och verktyg för genomförande. De sektorer som behandlas är bebyggelsesektorn, transportsektorn, industrisektorn och agrarsektorn. Vägval och verktyg anges också för markanvändning och energiproduktion. 



Klimatfärdplanen innehåller också ett avsnitt om genomförande, uppföljning och utvärdering.



Förvaltningens generella synpunkter

Kommunförvaltningen är positiv till att landstinget tagit fram ett förslag till färdplan för länets energi- och klimatarbete i syfte att visa hur regionen kan nå noll-nettoutsläpp år 2045. Stockholms län står inför utmaningen att planera för en kraftig befolkningstillväxt och samtidigt minska länets totala klimatpåverkan. 



Förvaltningen saknar en analys utifrån kommunernas skilda nuläge och förutsättningar. Nykvarns kommun instämmer i Klimatfärdplanens övergripande intentioner, men ser en problematik i att planen utgår från den täta stadsstrukturen som norm. Detta medför att delar av Klimatfärdplanen är svåra att applicera på Nykvarns kommun.



Förvaltningen konstaterar att mål för flygsektorn saknas. Anledningen är att flygsektorn regleras globalt, varför möjligheterna till regional påverkan är små. Då sektorn är av stor betydelse för arbetet med klimatomställning bör den dock ges större vikt i Klimatfärdplanen. Det är missvisande att bränsleförbrukning och utsläpp från flyg inte ingår i de diagram som presenteras för länets totala energianvändning och växtgasutsläpp, sidan 9.





Sektorsvisa synpunkter 



Bebyggelsesektorn

Utsläpp av växthusgaser kopplade till bebyggelsesektorn har minskat betydligt de senaste decennierna. Främsta anledningen är att olja och andra fossila bränslen har fasats ut och ersatts av fjärrvärme, el och biobränslen.  Energieffektiviseringen har också varit bidragande, men bebyggelsen står fortsatt för en betydande andel av energianvändningen och växthusgasutsläppen i länet.



För att följa den angivna utsläppsbanan krävs en kraftigt reducerad energianvändning, samtidigt som en stor befolkningsökning är att vänta. Det ställer höga krav på energieffektivt byggande (nära-noll hus eller plusenergihus), men framförallt på energieffektivisering av den befintliga bebyggelsen. 



Synpunkter

För Nykvarns del består merparten av den äldre bebyggelsen av småhus, där fastighetsägarna kan stimuleras till energieffektiviseringar av ekonomiska skäl. Här har den kommunala klimat- och energirådgivningen en viktig roll, vilket inte omnämns i klimatfärdplanen. 



Kommunförvaltningen vill också lyfta problematiken avseende energiförbrukning i nyproduktion, där Boverkets byggregler begränsar kommunernas möjligheter att hålla en hög ambitionsnivå. Förvaltningen hoppas att den pågående revideringen av byggreglerna kommer att medföra högre krav på energieffektivisering i såväl uppförandet som förvaltandet av nybyggnation.



Transportsektorn

Transportsektorn står för något mer hälften av växthusgasutsläppen i länet. Kommunförvaltningen instämmer i att kollektivtrafiken är av särskild vikt i klimatomställningen, och ser positivt på att landstinget vill utveckla kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och pålitligt resealternativ. Flygtrafik räknas inte in i transportsektorn.



Synpunkter

Nykvarns kommun uppskattar ambitionen men ifrågasätter om målsättningen att kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter till år 2030 är tillräcklig i förhållande till uppsatta klimatmål. Som jämförelsevärde anges att 49 procent av resorna genomfördes med kollektivtrafik år 2015. Målet är satt med anledning av att turtätheten i länets centrala delar redan är så god att den är svår att förbättra, men i ytterdelarna finns fortsatt stort utrymme för insatser. För att kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt resealternativ behöver den utvecklas kontinuerligt. Från Nykvarns station kommer man till Stockholm central på 28 minuter, vilket är ett mycket konkurrenskraftigt alternativ till bilen. För övriga kommundelar lider dock kollektivtrafiken av ett moment 22 där få bussavgångar medför ett lågt antal resenärer vilket i sin tur inte anses motivera insättandet av fler avgångar. En åtgärd för att simulera resandet skulle enligt kommunförvaltningen kunna vara anropsstyrd trafik med mindre fordon. 



I Klimatfärdplanen konstateras att kollektivtrafiken i sin nuvarande form har svårt att konkurrera med bilen även i framtiden i de glesare länsdelarna. Beslutade satsningar på utbyggnad av tunnelbanenätet innebär att Landstingets investeringsbudget för kollektivtrafik är fulltecknad fram till 2030. 



Synpunkter

Nykvarns kommun välkomnar förslaget om stomnätslinje mellan Nykvarn och Nynäshamn. Förvaltningen hoppas att satsningen kan medföra en snabbare bussförbindelse mellan Nykvarn och Södertälje, där restidskvoten med buss idag är ca 3 gånger längre än med bil.



Industrisektorn

Stockholms läns industrisektor är liten i jämförelse med i många andra delar av landet. Den generella trenden är att tillverkningsindustrin flyttar ut från regionen och ersätts med kontor och tjänsteföretag. 

Av länets totala energianvändning används cirka 10 procent av industrin. Industrins bidrag till klimatgasutsläppen har en minskande trend eftersom olja successivt har fasats ut. Som vägval framåt anges utfasandet av fossila bränslen, energieffektivisering, samarbete kring rest- och spillvärme samt

avskiljning och lagring av koldioxid.



Synpunkter

I Stockholm syd som består av Mörby i Nykvarn och Almnäs i Södertälje pågår uppbyggandet av länets största industri/verksamhetsområde. Området är anslutet till kommunens fjärrvärmenät, och innehåller bland annat en fliscentral. Förvaltningen anser att förslagna vägval är relevanta och har utöver det inga synpunkter på avsnittet.



Agrarsektorn

Agrarsektorn är en viktig grundpelare i en framtida bioekonomi, varför klimatfärdplanen påpekar vikten av att brukbar mark nyttjas. Till skillnad från andra sektorer kan energianvändningen komma att stiga. Lokal produktion av biobaserade bränslen pekas ut som ett vägval inom agrarsektorn. 



Synpunkter

Förvaltningen noterar föreslagna vägval. Resonemang kring konflikter avseende markanvändning samt agrarsektorns betydelse för den biologiska mångfalden saknas i klimatfärdplanen, men behandlas övergripande i RUFS 2050 och Skärgårds- och landsbygdsstrategin. 



Markanvändning

Klimatfärdplanen anger att en regional utveckling som förstärker en sammanhållen bebyggelse i närhet till viktiga funktioner är en huvudinsats för att nå klimatmålet. Minst 95 procent av ny bebyggelse bör tillkomma i de områden som utpekas som regionalt prioriterade bebyggelselägen. Därmed ska en fortsatt utglesning undvikas och samhället styras mot ett transporteffektivt samhälle.  







Synpunkter 

Kartan över prioriterade områden för bebyggelseutveckling i länet (sidan 37) är mycket svårtolkad. Nykvarns tätort, inom 1 km från stationen, pekas ut som sekundärt bebyggelseläge. Förvaltningen ser positivt på detta, och jobbar aktivt med förtätning av tätortens centrala delar. Förvaltningen har dock även för avsikt att utveckla kommunen i de tre stråk som pekas ut i översiktsplanen. Syftet med stråkutbyggnaden är att fånga upp befintlig landsbygdsbebyggelse och öka tätheten för att förbättra underlaget för infrastruktur och service. 



Genomförande, uppföljning och utvärdering

Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen presenterar sju utpekade omställningsinsatser (För fullständig lydelse av omställningsinsatserna se Klimatfärdplan 2050 sidan 46). 

		Elektrifiering av vägtransporterna.



Utveckling av regionala stadskärnor

Kollektivtrafiksatsningar

Regionala cykelsatsningar

Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial.

Vidareutveckla länets fjärrvärmesystem 

Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi.



Klimatfärdplanen anger att det i synnerhet är kommunernas olika ambitioner i klimatarbetet som har en avgörande betydelse. I genomgången av nuläge för respektive kommun framgår att Nykvarns kommun saknar kvantitativa klimatmål.



Synpunkter 

Förvaltningen tar till sig Klimatfärdplanens föreslagna omställningsinsatser i det kommande arbetet. Arbete med att ta fram ett miljöprogram för Nykvarn pågår.








 
                                                                                                                                                                             
 


 


 


 


 


 


 


 
 


 
 
 


 


 


   
 


1(3)  
 
 
 


YTTRANDE  
2017-09-18 
 
Landsbygds- och 
skärgårdsstrategi 


YT
TR


AN
D


E Sofia Forsberg 
Samhällsplanerare  
08-555 010 28 
sofia.forsberg@nykvarn.se  Tillväxt- och    
  regionplaneförvaltningen  
  Stockholms läns landsting 
 
          Vårt diarienummer: KS 2017:306  
          Ert diarienummer: TRN 2016-0127 
 


        


Yttrande angående Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen  
_____________________________________________________ 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Bakgrund 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är regionövergripande och fungerar som 
ett vägledande dokument för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer. Strategin är kopplad 
till RUFS 2050 och syftar till att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i 
Stockholms län. Strategins målår är 2030. Arbetet med strategin leds av tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting. 
 
Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §, vilket innebär att 
landstinget hänvisar till underlaget inom ramen för sitt regionplaneuppdrag och att kommuner och 
statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering. 
 
Sammanfattning av strategin 
Stockholms län är Sveriges största storstadsregion med en tät urban struktur och landets största 
marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård. Med ungefär 160 000 invånare utanför 
tätorterna har Stockholms län landets tredje största landsbygdsbefolkning. För att definiera vad 
landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt en modell som bygger på pendlingsavstånd 
till tätorter med fler än 3 000 invånare. Enligt modellen kan Stockholms läns landsbygd delas in i 
tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. I tätortsnära landsbygd har befolkningsökningen varit 
67 procent sedan 2000 och antalet arbetstillfällen har ökat med nästan 27 procent sedan 2008. Detta 
visar på att den tätortsnära landsbygden ses som mycket attraktiv för bosättning. 
 
Nulägesanalysen visar att tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård har olika förutsättningar. 
Därför har fyra insatsområden med åtgärder som är anpassade för de olika kategorierna tagits fram. 
Insatsområdena och strategier för tätortsnära landsbygd och landsbygd redovisas i tabellen nedan. 
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Insatsområde Tätortsnära landsbygd 


 
Landsbygd 
 


Förbättra tillgängligheten Bättre möjlighet att kombinera 
olika transportslag, främja 
mobilitetstjänster, cykelvägar 
och pendlingsparkeringar, 
utveckla båttrafik på de inre 
vattenvägarna och utbyggnad av 
snabbt bredband. 


Bättre möjligheter att 
kombinera olika transportslag, 
främja mobilitetstjänster och 
pendlingsparkeringar, utbyggnad 
av snabbt bredband. 


Stärk det lokala näringslivet Underlätta 
kompetensförsörjning, 
utbyggnad av snabbt bredband 
till alla hushåll och arbetsplatser, 
slå vakt om värdefull 
jordbruksmark för lantbrukets 
behov och utveckla de gröna 
näringarna. 


Underlätta generations-
växlingen, utveckla de gröna 
näringarna och stimulera 
framväxten av en hållbar råvaru- 
och energiförsörjning, 
utbyggnad av snabbt bredband, 
kraftsamla kring serviceorterna 
och stöd utbudet av 
kommersiell och offentlig 
service samt nya, innovativa 
lösningar och samverkan mellan 
aktörer. 


Utveckla levande 
lokalsamhällen 


Planera för tätortsutveckling 
och bredda bostadsmarknaden. 


Bredda bostadsmarknaden, 
skapa bykvalitet och 
sammanhållning och utveckla 
och marknadsför 
livsstilsboenden för nya 
målgrupper. 


Utveckla natur-, kultur- och 
rekreationsvärden 


Undvik bebyggelse på 
jordbruksmark (särskilt på 
naturbetesmark och åkermark i 
klass 3–5 i 
åkermarksgraderingen), utveckla 
rekreation och turism och värna 
de gröna kilarna. 


Värna sammanhängande natur- 
och rekreationsområden, 
utveckla rekreation och turism, 
utred målpunkter för 
besöksnäringen för att minska 
belastningen i känsliga områden, 
restaurera och vårda 
kulturlandskapet. 


 
Nykvarns kommun utgörs i huvudsak av tätortsnära landsbygd. Undantagen är tätorten, samt den 
västra utposten av kommunen som definieras som landsbygd. Endast den havskustnära skärgården 
behandlas i Landsbygds- och skärgårdsstrategin, Nykvarns kommun berörs således inte av 
skärgårdsstrategin. 
 
Strategin innehåller också en bilaga som tydliggör kopplingen till RUFS. 
 
 
Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen uppskattar att landstinget har tagit fram en Landsbygdsstrategi för Stockholms län, och 
anser att det är positivt att länets landsbygd lyfts som ett eget fokusområde med uttalade strategier. 
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Eftersom Mälarens skärgård inte omfattas av strategin yttrar sig kommunförvaltningen inte avseende 
skärgårdsstrategin. 
 
Landsbygdstrategin bygger på en gedigen nulägesanalys. Indelningen av landsbygd utifrån närheten till 
en tätort om minst 3000 invånare innebär dock en kraftig förenkling. Det hade varit önskvärt att mer 
hänsyn tagits till de olika kommunernas skilda förutsättningar och geografiska läge. 
Arbetspendlingskartan på sidan 22 är ett bra exempel på hur förutsättningarna inom samma 
landsbygdskategori kraftigt kan variera. 
 
Förvaltningen uppskattar ambitionen om förbättrad tillgänglighet, och hoppas att Stockholms läns 
landsting kommer att eftersträva en utökad kollektivtrafik i länets landsbygdsområden. 
 
De föreslagna strategierna är förhållandevis vaga och lämnar därmed tolkningsutrymme vid kommande 
planering och prioritering. Det konstateras under segmentet Genomförande och uppföljning att ett system 
för uppföljning av landsbygds- och skärgårdsstrategin som innehåller tydliga och mätbara mål, 
ansvariga aktörer, tidsintervall för uppföljningen samt hur uppföljningen ska presenteras bör tas fram. 
Kommunförvaltningen instämmer i detta. 
 
Riktlinjer för kommunens fysiska planering förtydligas i bilagan om kopplingen till RUFS. Det finns 
dock en diskrepans i att kategorin tätortsnära landsbygd saknas i RUFS, där hela Nykvarns kommun 
med undantag för tätorten kategoriseras som landsbygd. Detta riskerar att försvåra avstämningen 
gentemot den regionala planeringen i kommunens kommande detaljplanering. 
 
Överlag överensstämmer rekommendationerna i Landsbygdsstrategin med hur kommunförvaltningen 
arbetar. Kommunen jobbar i enlighet med översiktsplanen med att, utöver tätortsutbyggnaden, 
utveckla kommunen i två landsbygdsstråk – Sundsviksstråket och Taxingestråket. Syftet med 
stråkutbyggnaden är att ansluta befintliga enskilda avloppsanläggningar till kommunalt vatten och 
avlopp för att minska miljöbelastningen på berörda recipienter samtidigt som underlaget för service 
och kollektivtrafik ökar. Från kommunens del ses detta också som ett sätt att värna omgivande 
landsbygd genom att koncentrera bebyggelsen i de utpekade stråken.  
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Yttrande angående Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen 

_____________________________________________________





Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.



Bakgrund

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är regionövergripande och fungerar som ett vägledande dokument för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer. Strategin är kopplad till RUFS 2050 och syftar till att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i Stockholms län. Strategins målår är 2030. Arbetet med strategin leds av tillväxt- och regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting.



Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §, vilket innebär att landstinget hänvisar till underlaget inom ramen för sitt regionplaneuppdrag och att kommuner och statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering.



Sammanfattning av strategin

Stockholms län är Sveriges största storstadsregion med en tät urban struktur och landets största marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård. Med ungefär 160 000 invånare utanför tätorterna har Stockholms län landets tredje största landsbygdsbefolkning. För att definiera vad landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt en modell som bygger på pendlingsavstånd till tätorter med fler än 3 000 invånare. Enligt modellen kan Stockholms läns landsbygd delas in i tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. I tätortsnära landsbygd har befolkningsökningen varit 67 procent sedan 2000 och antalet arbetstillfällen har ökat med nästan 27 procent sedan 2008. Detta visar på att den tätortsnära landsbygden ses som mycket attraktiv för bosättning.



Nulägesanalysen visar att tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård har olika förutsättningar. Därför har fyra insatsområden med åtgärder som är anpassade för de olika kategorierna tagits fram. Insatsområdena och strategier för tätortsnära landsbygd och landsbygd redovisas i tabellen nedan.









Insatsområde

Tätortsnära landsbygd



Landsbygd



Förbättra tillgängligheten

Bättre möjlighet att kombinera olika transportslag, främja mobilitetstjänster, cykelvägar och pendlingsparkeringar, utveckla båttrafik på de inre vattenvägarna och utbyggnad av snabbt bredband.

Bättre möjligheter att kombinera olika transportslag, främja mobilitetstjänster och pendlingsparkeringar, utbyggnad av snabbt bredband.

Stärk det lokala näringslivet

Underlätta kompetensförsörjning, utbyggnad av snabbt bredband till alla hushåll och arbetsplatser, slå vakt om värdefull jordbruksmark för lantbrukets behov och utveckla de gröna näringarna.

Underlätta generations-växlingen, utveckla de gröna näringarna och stimulera framväxten av en hållbar råvaru- och energiförsörjning, utbyggnad av snabbt bredband, kraftsamla kring serviceorterna och stöd utbudet av kommersiell och offentlig service samt nya, innovativa lösningar och samverkan mellan aktörer.

Utveckla levande lokalsamhällen

Planera för tätortsutveckling och bredda bostadsmarknaden.

Bredda bostadsmarknaden, skapa bykvalitet och sammanhållning och utveckla och marknadsför livsstilsboenden för nya målgrupper.

Utveckla natur-, kultur- och rekreationsvärden

Undvik bebyggelse på jordbruksmark (särskilt på naturbetesmark och åkermark i klass 3–5 i åkermarksgraderingen), utveckla rekreation och turism och värna de gröna kilarna.

Värna sammanhängande natur- och rekreationsområden, utveckla rekreation och turism, utred målpunkter för besöksnäringen för att minska belastningen i känsliga områden, restaurera och vårda kulturlandskapet.



Nykvarns kommun utgörs i huvudsak av tätortsnära landsbygd. Undantagen är tätorten, samt den västra utposten av kommunen som definieras som landsbygd. Endast den havskustnära skärgården behandlas i Landsbygds- och skärgårdsstrategin, Nykvarns kommun berörs således inte av skärgårdsstrategin.



Strategin innehåller också en bilaga som tydliggör kopplingen till RUFS.





Förvaltningens synpunkter

Förvaltningen uppskattar att landstinget har tagit fram en Landsbygdsstrategi för Stockholms län, och anser att det är positivt att länets landsbygd lyfts som ett eget fokusområde med uttalade strategier. Eftersom Mälarens skärgård inte omfattas av strategin yttrar sig kommunförvaltningen inte avseende skärgårdsstrategin.



Landsbygdstrategin bygger på en gedigen nulägesanalys. Indelningen av landsbygd utifrån närheten till en tätort om minst 3000 invånare innebär dock en kraftig förenkling. Det hade varit önskvärt att mer hänsyn tagits till de olika kommunernas skilda förutsättningar och geografiska läge. Arbetspendlingskartan på sidan 22 är ett bra exempel på hur förutsättningarna inom samma landsbygdskategori kraftigt kan variera.



Förvaltningen uppskattar ambitionen om förbättrad tillgänglighet, och hoppas att Stockholms läns landsting kommer att eftersträva en utökad kollektivtrafik i länets landsbygdsområden.



De föreslagna strategierna är förhållandevis vaga och lämnar därmed tolkningsutrymme vid kommande planering och prioritering. Det konstateras under segmentet Genomförande och uppföljning att ett system för uppföljning av landsbygds- och skärgårdsstrategin som innehåller tydliga och mätbara mål, ansvariga aktörer, tidsintervall för uppföljningen samt hur uppföljningen ska presenteras bör tas fram. Kommunförvaltningen instämmer i detta.



Riktlinjer för kommunens fysiska planering förtydligas i bilagan om kopplingen till RUFS. Det finns dock en diskrepans i att kategorin tätortsnära landsbygd saknas i RUFS, där hela Nykvarns kommun med undantag för tätorten kategoriseras som landsbygd. Detta riskerar att försvåra avstämningen gentemot den regionala planeringen i kommunens kommande detaljplanering.



Överlag överensstämmer rekommendationerna i Landsbygdsstrategin med hur kommunförvaltningen arbetar. Kommunen jobbar i enlighet med översiktsplanen med att, utöver tätortsutbyggnaden, utveckla kommunen i två landsbygdsstråk – Sundsviksstråket och Taxingestråket. Syftet med stråkutbyggnaden är att ansluta befintliga enskilda avloppsanläggningar till kommunalt vatten och avlopp för att minska miljöbelastningen på berörda recipienter samtidigt som underlaget för service och kollektivtrafik ökar. Från kommunens del ses detta också som ett sätt att värna omgivande landsbygd genom att koncentrera bebyggelsen i de utpekade stråken. 
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Yttrande angående förslag till klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen  
_____________________________________________________ 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Bakgrund 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den 8 juni 2017 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att 
ställa ut planförslaget. Parallellt med utställningen har tillväxt- och regionplanenämnden skickat ut 
Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienummer TRN 2016-0082) på remiss för 
inhämtande av synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till handa senast 2017-10-02. Nykvarns 
kommun har av TRF medgivits förlängd svarstid för att kunna hantera ärendet på ks 2017-10-10. 
 
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete. Syftet 
med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot 
netto-noll-utsläpp år 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger på de globala, europeiska 
och nationella riktlinjerna och målen. Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av 
underlaget i sin planering. 
 
Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor (växthusgasutsläpp över tid), vägval och 
verktyg för genomförande. De sektorer som behandlas är bebyggelsesektorn, transportsektorn, 
industrisektorn och agrarsektorn. Vägval och verktyg anges också för markanvändning och 
energiproduktion.  
 
Klimatfärdplanen innehåller också ett avsnitt om genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 
Förvaltningens generella synpunkter 
Kommunförvaltningen är positiv till att landstinget tagit fram ett förslag till färdplan för länets energi- 
och klimatarbete i syfte att visa hur regionen kan nå noll-nettoutsläpp år 2045. Stockholms län står 
inför utmaningen att planera för en kraftig befolkningstillväxt och samtidigt minska länets totala 
klimatpåverkan.  
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Förvaltningen saknar en analys utifrån kommunernas skilda nuläge och förutsättningar. Nykvarns 
kommun instämmer i Klimatfärdplanens övergripande intentioner, men ser en problematik i att planen 
utgår från den täta stadsstrukturen som norm. Detta medför att delar av Klimatfärdplanen är svåra att 
applicera på Nykvarns kommun. 
 
Förvaltningen konstaterar att mål för flygsektorn saknas. Anledningen är att flygsektorn regleras 
globalt, varför möjligheterna till regional påverkan är små. Då sektorn är av stor betydelse för arbetet 
med klimatomställning bör den dock ges större vikt i Klimatfärdplanen. Det är missvisande att 
bränsleförbrukning och utsläpp från flyg inte ingår i de diagram som presenteras för länets totala 
energianvändning och växtgasutsläpp, sidan 9. 
 
 
Sektorsvisa synpunkter  
 
Bebyggelsesektorn 
Utsläpp av växthusgaser kopplade till bebyggelsesektorn har minskat betydligt de senaste decennierna. 
Främsta anledningen är att olja och andra fossila bränslen har fasats ut och ersatts av fjärrvärme, el och 
biobränslen.  Energieffektiviseringen har också varit bidragande, men bebyggelsen står fortsatt för en 
betydande andel av energianvändningen och växthusgasutsläppen i länet. 
 
För att följa den angivna utsläppsbanan krävs en kraftigt reducerad energianvändning, samtidigt som 
en stor befolkningsökning är att vänta. Det ställer höga krav på energieffektivt byggande (nära-noll hus 
eller plusenergihus), men framförallt på energieffektivisering av den befintliga bebyggelsen.  
 


Synpunkter 
För Nykvarns del består merparten av den äldre bebyggelsen av småhus, där 
fastighetsägarna kan stimuleras till energieffektiviseringar av ekonomiska skäl. Här har den 
kommunala klimat- och energirådgivningen en viktig roll, vilket inte omnämns i 
klimatfärdplanen.  
 
Kommunförvaltningen vill också lyfta problematiken avseende energiförbrukning i 
nyproduktion, där Boverkets byggregler begränsar kommunernas möjligheter att hålla en 
hög ambitionsnivå. Förvaltningen hoppas att den pågående revideringen av byggreglerna 
kommer att medföra högre krav på energieffektivisering i såväl uppförandet som 
förvaltandet av nybyggnation. 


 
Transportsektorn 
Transportsektorn står för något mer hälften av växthusgasutsläppen i länet. Kommunförvaltningen 
instämmer i att kollektivtrafiken är av särskild vikt i klimatomställningen, och ser positivt på att 
landstinget vill utveckla kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och pålitligt 
resealternativ. Flygtrafik räknas inte in i transportsektorn. 
 


Synpunkter 
Nykvarns kommun uppskattar ambitionen men ifrågasätter om målsättningen att 
kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter till år 
2030 är tillräcklig i förhållande till uppsatta klimatmål. Som jämförelsevärde anges att 49 
procent av resorna genomfördes med kollektivtrafik år 2015. Målet är satt med anledning 
av att turtätheten i länets centrala delar redan är så god att den är svår att förbättra, men i 
ytterdelarna finns fortsatt stort utrymme för insatser. För att kollektivtrafiken ska vara ett 
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attraktivt resealternativ behöver den utvecklas kontinuerligt. Från Nykvarns station 
kommer man till Stockholm central på 28 minuter, vilket är ett mycket konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen. För övriga kommundelar lider dock kollektivtrafiken av ett moment 22 
där få bussavgångar medför ett lågt antal resenärer vilket i sin tur inte anses motivera 
insättandet av fler avgångar. En åtgärd för att simulera resandet skulle enligt 
kommunförvaltningen kunna vara anropsstyrd trafik med mindre fordon.  


 
I Klimatfärdplanen konstateras att kollektivtrafiken i sin nuvarande form har svårt att konkurrera med 
bilen även i framtiden i de glesare länsdelarna. Beslutade satsningar på utbyggnad av tunnelbanenätet 
innebär att Landstingets investeringsbudget för kollektivtrafik är fulltecknad fram till 2030.  
 


Synpunkter 
Nykvarns kommun välkomnar förslaget om stomnätslinje mellan Nykvarn och 
Nynäshamn. Förvaltningen hoppas att satsningen kan medföra en snabbare 
bussförbindelse mellan Nykvarn och Södertälje, där restidskvoten med buss idag är ca 3 
gånger längre än med bil. 


 
Industrisektorn 
Stockholms läns industrisektor är liten i jämförelse med i många andra delar av landet. Den generella 
trenden är att tillverkningsindustrin flyttar ut från regionen och ersätts med kontor och tjänsteföretag.  
Av länets totala energianvändning används cirka 10 procent av industrin. Industrins bidrag till 
klimatgasutsläppen har en minskande trend eftersom olja successivt har fasats ut. Som vägval framåt 
anges utfasandet av fossila bränslen, energieffektivisering, samarbete kring rest- och spillvärme samt 
avskiljning och lagring av koldioxid. 
 


Synpunkter 
I Stockholm syd som består av Mörby i Nykvarn och Almnäs i Södertälje pågår 
uppbyggandet av länets största industri/verksamhetsområde. Området är anslutet till 
kommunens fjärrvärmenät, och innehåller bland annat en fliscentral. Förvaltningen anser 
att förslagna vägval är relevanta och har utöver det inga synpunkter på avsnittet. 


 
Agrarsektorn 
Agrarsektorn är en viktig grundpelare i en framtida bioekonomi, varför klimatfärdplanen påpekar 
vikten av att brukbar mark nyttjas. Till skillnad från andra sektorer kan energianvändningen komma att 
stiga. Lokal produktion av biobaserade bränslen pekas ut som ett vägval inom agrarsektorn.  
 


Synpunkter 
Förvaltningen noterar föreslagna vägval. Resonemang kring konflikter avseende 
markanvändning samt agrarsektorns betydelse för den biologiska mångfalden saknas i 
klimatfärdplanen, men behandlas övergripande i RUFS 2050 och Skärgårds- och 
landsbygdsstrategin.  


 
Markanvändning 
Klimatfärdplanen anger att en regional utveckling som förstärker en sammanhållen bebyggelse i närhet 
till viktiga funktioner är en huvudinsats för att nå klimatmålet. Minst 95 procent av ny bebyggelse bör 
tillkomma i de områden som utpekas som regionalt prioriterade bebyggelselägen. Därmed ska en 
fortsatt utglesning undvikas och samhället styras mot ett transporteffektivt samhälle.   
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Synpunkter  
Kartan över prioriterade områden för bebyggelseutveckling i länet (sidan 37) är mycket 
svårtolkad. Nykvarns tätort, inom 1 km från stationen, pekas ut som sekundärt 
bebyggelseläge. Förvaltningen ser positivt på detta, och jobbar aktivt med förtätning av 
tätortens centrala delar. Förvaltningen har dock även för avsikt att utveckla kommunen i 
de tre stråk som pekas ut i översiktsplanen. Syftet med stråkutbyggnaden är att fånga upp 
befintlig landsbygdsbebyggelse och öka tätheten för att förbättra underlaget för 
infrastruktur och service.  


 
Genomförande, uppföljning och utvärdering 
Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen presenterar sju utpekade omställningsinsatser (För 
fullständig lydelse av omställningsinsatserna se Klimatfärdplan 2050 sidan 46).  


• Elektrifiering av vägtransporterna. 
• Utveckling av regionala stadskärnor 
• Kollektivtrafiksatsningar 
• Regionala cykelsatsningar 
• Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial. 
• Vidareutveckla länets fjärrvärmesystem  
• Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi. 


 
Klimatfärdplanen anger att det i synnerhet är kommunernas olika ambitioner i klimatarbetet som har 
en avgörande betydelse. I genomgången av nuläge för respektive kommun framgår att Nykvarns 
kommun saknar kvantitativa klimatmål. 
 


Synpunkter  
Förvaltningen tar till sig Klimatfärdplanens föreslagna omställningsinsatser i det 
kommande arbetet. Arbete med att ta fram ett miljöprogram för Nykvarn pågår. 


 





		Yttrande angående förslag till klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen
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Yttrande angående förslag till klimatfärdplan 2050 för 
Stockholmsregionen  
_____________________________________________________ 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Bakgrund 
Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till ny regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen, RUFS 2050. Den 8 juni 2017 beslutade tillväxt- och regionplanenämnden att 
ställa ut planförslaget. Parallellt med utställningen har tillväxt- och regionplanenämnden skickat ut 
Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen (diarienummer TRN 2016-0082) på remiss för 
inhämtande av synpunkter. Remissvar ska vara landstinget till handa senast 2017-10-02. Nykvarns 
kommun har av TRF medgivits förlängd svarstid för att kunna hantera ärendet på ks 2017-10-10. 
 
Klimatfärdplanen är en vägledande, strategisk handlingsplan för länets energi- och klimatarbete. Syftet 
med klimatfärdplanen är att vägleda och stärka genomförandet av länets samlade klimatarbete mot 
netto-noll-utsläpp år 2045 enligt RUFS 2050. Regionens klimatmål bygger på de globala, europeiska 
och nationella riktlinjerna och målen. Färdplanen har status som ett planeringsunderlag enligt plan- och 
bygglagen 7 kap 5 §. Det innebär att kommunerna och statliga myndigheter ska använda sig av 
underlaget i sin planering. 
 
Centrala delar av färdplanen är sektorsvisa utsläppsbanor (växthusgasutsläpp över tid), vägval och 
verktyg för genomförande. De sektorer som behandlas är bebyggelsesektorn, transportsektorn, 
industrisektorn och agrarsektorn. Vägval och verktyg anges också för markanvändning och 
energiproduktion.  
 
Klimatfärdplanen innehåller också ett avsnitt om genomförande, uppföljning och utvärdering. 
 
Förvaltningens generella synpunkter 
Kommunförvaltningen är positiv till att landstinget tagit fram ett förslag till färdplan för länets energi- 
och klimatarbete i syfte att visa hur regionen kan nå noll-nettoutsläpp år 2045. Stockholms län står 
inför utmaningen att planera för en kraftig befolkningstillväxt och samtidigt minska länets totala 
klimatpåverkan.  
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Förvaltningen saknar en analys utifrån kommunernas skilda nuläge och förutsättningar. Nykvarns 
kommun instämmer i Klimatfärdplanens övergripande intentioner, men ser en problematik i att planen 
utgår från den täta stadsstrukturen som norm. Detta medför att delar av Klimatfärdplanen är svåra att 
applicera på Nykvarns kommun. 
 
Förvaltningen konstaterar att mål för flygsektorn saknas. Anledningen är att flygsektorn regleras 
globalt, varför möjligheterna till regional påverkan är små. Då sektorn är av stor betydelse för arbetet 
med klimatomställning bör den dock ges större vikt i Klimatfärdplanen. Det är missvisande att 
bränsleförbrukning och utsläpp från flyg inte ingår i de diagram som presenteras för länets totala 
energianvändning och växtgasutsläpp, sidan 9. 
 
 
Sektorsvisa synpunkter  
 
Bebyggelsesektorn 
Utsläpp av växthusgaser kopplade till bebyggelsesektorn har minskat betydligt de senaste decennierna. 
Främsta anledningen är att olja och andra fossila bränslen har fasats ut och ersatts av fjärrvärme, el och 
biobränslen.  Energieffektiviseringen har också varit bidragande, men bebyggelsen står fortsatt för en 
betydande andel av energianvändningen och växthusgasutsläppen i länet. 
 
För att följa den angivna utsläppsbanan krävs en kraftigt reducerad energianvändning, samtidigt som 
en stor befolkningsökning är att vänta. Det ställer höga krav på energieffektivt byggande (nära-noll hus 
eller plusenergihus), men framförallt på energieffektivisering av den befintliga bebyggelsen.  
 

Synpunkter 
För Nykvarns del består merparten av den äldre bebyggelsen av småhus, där 
fastighetsägarna kan stimuleras till energieffektiviseringar av ekonomiska skäl. Här har den 
kommunala klimat- och energirådgivningen en viktig roll, vilket inte omnämns i 
klimatfärdplanen.  
 
Kommunförvaltningen vill också lyfta problematiken avseende energiförbrukning i 
nyproduktion, där Boverkets byggregler begränsar kommunernas möjligheter att hålla en 
hög ambitionsnivå. Förvaltningen hoppas att den pågående revideringen av byggreglerna 
kommer att medföra högre krav på energieffektivisering i såväl uppförandet som 
förvaltandet av nybyggnation. 

 
Transportsektorn 
Transportsektorn står för något mer hälften av växthusgasutsläppen i länet. Kommunförvaltningen 
instämmer i att kollektivtrafiken är av särskild vikt i klimatomställningen, och ser positivt på att 
landstinget vill utveckla kollektivtrafiksystemet till ett snabbare, tätare, mer attraktivt och pålitligt 
resealternativ. Flygtrafik räknas inte in i transportsektorn. 
 

Synpunkter 
Nykvarns kommun uppskattar ambitionen men ifrågasätter om målsättningen att 
kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ska öka med 5 procentenheter till år 
2030 är tillräcklig i förhållande till uppsatta klimatmål. Som jämförelsevärde anges att 49 
procent av resorna genomfördes med kollektivtrafik år 2015. Målet är satt med anledning 
av att turtätheten i länets centrala delar redan är så god att den är svår att förbättra, men i 
ytterdelarna finns fortsatt stort utrymme för insatser. För att kollektivtrafiken ska vara ett 
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attraktivt resealternativ behöver den utvecklas kontinuerligt. Från Nykvarns station 
kommer man till Stockholm central på 28 minuter, vilket är ett mycket konkurrenskraftigt 
alternativ till bilen. För övriga kommundelar lider dock kollektivtrafiken av ett moment 22 
där få bussavgångar medför ett lågt antal resenärer vilket i sin tur inte anses motivera 
insättandet av fler avgångar. En åtgärd för att simulera resandet skulle enligt 
kommunförvaltningen kunna vara anropsstyrd trafik med mindre fordon.  

 
I Klimatfärdplanen konstateras att kollektivtrafiken i sin nuvarande form har svårt att konkurrera med 
bilen även i framtiden i de glesare länsdelarna. Beslutade satsningar på utbyggnad av tunnelbanenätet 
innebär att Landstingets investeringsbudget för kollektivtrafik är fulltecknad fram till 2030.  
 

Synpunkter 
Nykvarns kommun välkomnar förslaget om stomnätslinje mellan Nykvarn och 
Nynäshamn. Förvaltningen hoppas att satsningen kan medföra en snabbare 
bussförbindelse mellan Nykvarn och Södertälje, där restidskvoten med buss idag är ca 3 
gånger längre än med bil. 

 
Industrisektorn 
Stockholms läns industrisektor är liten i jämförelse med i många andra delar av landet. Den generella 
trenden är att tillverkningsindustrin flyttar ut från regionen och ersätts med kontor och tjänsteföretag.  
Av länets totala energianvändning används cirka 10 procent av industrin. Industrins bidrag till 
klimatgasutsläppen har en minskande trend eftersom olja successivt har fasats ut. Som vägval framåt 
anges utfasandet av fossila bränslen, energieffektivisering, samarbete kring rest- och spillvärme samt 
avskiljning och lagring av koldioxid. 
 

Synpunkter 
I Stockholm syd som består av Mörby i Nykvarn och Almnäs i Södertälje pågår 
uppbyggandet av länets största industri/verksamhetsområde. Området är anslutet till 
kommunens fjärrvärmenät, och innehåller bland annat en fliscentral. Förvaltningen anser 
att förslagna vägval är relevanta och har utöver det inga synpunkter på avsnittet. 

 
Agrarsektorn 
Agrarsektorn är en viktig grundpelare i en framtida bioekonomi, varför klimatfärdplanen påpekar 
vikten av att brukbar mark nyttjas. Till skillnad från andra sektorer kan energianvändningen komma att 
stiga. Lokal produktion av biobaserade bränslen pekas ut som ett vägval inom agrarsektorn.  
 

Synpunkter 
Förvaltningen noterar föreslagna vägval. Resonemang kring konflikter avseende 
markanvändning samt agrarsektorns betydelse för den biologiska mångfalden saknas i 
klimatfärdplanen, men behandlas övergripande i RUFS 2050 och Skärgårds- och 
landsbygdsstrategin.  

 
Markanvändning 
Klimatfärdplanen anger att en regional utveckling som förstärker en sammanhållen bebyggelse i närhet 
till viktiga funktioner är en huvudinsats för att nå klimatmålet. Minst 95 procent av ny bebyggelse bör 
tillkomma i de områden som utpekas som regionalt prioriterade bebyggelselägen. Därmed ska en 
fortsatt utglesning undvikas och samhället styras mot ett transporteffektivt samhälle.   
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Synpunkter  
Kartan över prioriterade områden för bebyggelseutveckling i länet (sidan 37) är mycket 
svårtolkad. Nykvarns tätort, inom 1 km från stationen, pekas ut som sekundärt 
bebyggelseläge. Förvaltningen ser positivt på detta, och jobbar aktivt med förtätning av 
tätortens centrala delar. Förvaltningen har dock även för avsikt att utveckla kommunen i 
de tre stråk som pekas ut i översiktsplanen. Syftet med stråkutbyggnaden är att fånga upp 
befintlig landsbygdsbebyggelse och öka tätheten för att förbättra underlaget för 
infrastruktur och service.  

 
Genomförande, uppföljning och utvärdering 
Klimatfärdplan 2050 för Stockholmsregionen presenterar sju utpekade omställningsinsatser (För 
fullständig lydelse av omställningsinsatserna se Klimatfärdplan 2050 sidan 46).  

• Elektrifiering av vägtransporterna. 
• Utveckling av regionala stadskärnor 
• Kollektivtrafiksatsningar 
• Regionala cykelsatsningar 
• Utveckla regionala logistikkoncept för masshantering och byggmaterial. 
• Vidareutveckla länets fjärrvärmesystem  
• Främja en regional och lokal produktion av återvunnen och förnybar energi. 

 
Klimatfärdplanen anger att det i synnerhet är kommunernas olika ambitioner i klimatarbetet som har 
en avgörande betydelse. I genomgången av nuläge för respektive kommun framgår att Nykvarns 
kommun saknar kvantitativa klimatmål. 
 

Synpunkter  
Förvaltningen tar till sig Klimatfärdplanens föreslagna omställningsinsatser i det 
kommande arbetet. Arbete med att ta fram ett miljöprogram för Nykvarn pågår. 
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Yttrande angående Landsbygds- och skärgårdsstrategi för 
Stockholmsregionen  
_____________________________________________________ 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Bakgrund 
Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen är regionövergripande och fungerar som 
ett vägledande dokument för såväl landstinget som regionala och lokala aktörer. Strategin är kopplad 
till RUFS 2050 och syftar till att stärka möjligheten att bo och verka på landsbygden och i skärgården i 
Stockholms län. Strategins målår är 2030. Arbetet med strategin leds av tillväxt- och 
regionplaneförvaltningen på Stockholms läns landsting. 
 
Strategin har status som planeringsunderlag enligt plan- och bygglagen 7 kap 5 §, vilket innebär att 
landstinget hänvisar till underlaget inom ramen för sitt regionplaneuppdrag och att kommuner och 
statliga myndigheter ska använda sig av underlaget i sin planering. 
 
Sammanfattning av strategin 
Stockholms län är Sveriges största storstadsregion med en tät urban struktur och landets största 
marknad. I länet finns också en stor landsbygd och skärgård. Med ungefär 160 000 invånare utanför 
tätorterna har Stockholms län landets tredje största landsbygdsbefolkning. För att definiera vad 
landsbygd betyder i Stockholms län har landstinget använt en modell som bygger på pendlingsavstånd 
till tätorter med fler än 3 000 invånare. Enligt modellen kan Stockholms läns landsbygd delas in i 
tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård. I tätortsnära landsbygd har befolkningsökningen varit 
67 procent sedan 2000 och antalet arbetstillfällen har ökat med nästan 27 procent sedan 2008. Detta 
visar på att den tätortsnära landsbygden ses som mycket attraktiv för bosättning. 
 
Nulägesanalysen visar att tätortsnära landsbygd, landsbygd och skärgård har olika förutsättningar. 
Därför har fyra insatsområden med åtgärder som är anpassade för de olika kategorierna tagits fram. 
Insatsområdena och strategier för tätortsnära landsbygd och landsbygd redovisas i tabellen nedan. 
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Insatsområde Tätortsnära landsbygd 

 
Landsbygd 
 

Förbättra tillgängligheten Bättre möjlighet att kombinera 
olika transportslag, främja 
mobilitetstjänster, cykelvägar 
och pendlingsparkeringar, 
utveckla båttrafik på de inre 
vattenvägarna och utbyggnad av 
snabbt bredband. 

Bättre möjligheter att 
kombinera olika transportslag, 
främja mobilitetstjänster och 
pendlingsparkeringar, utbyggnad 
av snabbt bredband. 

Stärk det lokala näringslivet Underlätta 
kompetensförsörjning, 
utbyggnad av snabbt bredband 
till alla hushåll och arbetsplatser, 
slå vakt om värdefull 
jordbruksmark för lantbrukets 
behov och utveckla de gröna 
näringarna. 

Underlätta generations-
växlingen, utveckla de gröna 
näringarna och stimulera 
framväxten av en hållbar råvaru- 
och energiförsörjning, 
utbyggnad av snabbt bredband, 
kraftsamla kring serviceorterna 
och stöd utbudet av 
kommersiell och offentlig 
service samt nya, innovativa 
lösningar och samverkan mellan 
aktörer. 

Utveckla levande 
lokalsamhällen 

Planera för tätortsutveckling 
och bredda bostadsmarknaden. 

Bredda bostadsmarknaden, 
skapa bykvalitet och 
sammanhållning och utveckla 
och marknadsför 
livsstilsboenden för nya 
målgrupper. 

Utveckla natur-, kultur- och 
rekreationsvärden 

Undvik bebyggelse på 
jordbruksmark (särskilt på 
naturbetesmark och åkermark i 
klass 3–5 i 
åkermarksgraderingen), utveckla 
rekreation och turism och värna 
de gröna kilarna. 

Värna sammanhängande natur- 
och rekreationsområden, 
utveckla rekreation och turism, 
utred målpunkter för 
besöksnäringen för att minska 
belastningen i känsliga områden, 
restaurera och vårda 
kulturlandskapet. 

 
Nykvarns kommun utgörs i huvudsak av tätortsnära landsbygd. Undantagen är tätorten, samt den 
västra utposten av kommunen som definieras som landsbygd. Endast den havskustnära skärgården 
behandlas i Landsbygds- och skärgårdsstrategin, Nykvarns kommun berörs således inte av 
skärgårdsstrategin. 
 
Strategin innehåller också en bilaga som tydliggör kopplingen till RUFS. 
 
 
Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen uppskattar att landstinget har tagit fram en Landsbygdsstrategi för Stockholms län, och 
anser att det är positivt att länets landsbygd lyfts som ett eget fokusområde med uttalade strategier. 
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Eftersom Mälarens skärgård inte omfattas av strategin yttrar sig kommunförvaltningen inte avseende 
skärgårdsstrategin. 
 
Landsbygdstrategin bygger på en gedigen nulägesanalys. Indelningen av landsbygd utifrån närheten till 
en tätort om minst 3000 invånare innebär dock en kraftig förenkling. Det hade varit önskvärt att mer 
hänsyn tagits till de olika kommunernas skilda förutsättningar och geografiska läge. 
Arbetspendlingskartan på sidan 22 är ett bra exempel på hur förutsättningarna inom samma 
landsbygdskategori kraftigt kan variera. 
 
Förvaltningen uppskattar ambitionen om förbättrad tillgänglighet, och hoppas att Stockholms läns 
landsting kommer att eftersträva en utökad kollektivtrafik i länets landsbygdsområden. 
 
De föreslagna strategierna är förhållandevis vaga och lämnar därmed tolkningsutrymme vid kommande 
planering och prioritering. Det konstateras under segmentet Genomförande och uppföljning att ett system 
för uppföljning av landsbygds- och skärgårdsstrategin som innehåller tydliga och mätbara mål, 
ansvariga aktörer, tidsintervall för uppföljningen samt hur uppföljningen ska presenteras bör tas fram. 
Kommunförvaltningen instämmer i detta. 
 
Riktlinjer för kommunens fysiska planering förtydligas i bilagan om kopplingen till RUFS. Det finns 
dock en diskrepans i att kategorin tätortsnära landsbygd saknas i RUFS, där hela Nykvarns kommun 
med undantag för tätorten kategoriseras som landsbygd. Detta riskerar att försvåra avstämningen 
gentemot den regionala planeringen i kommunens kommande detaljplanering. 
 
Överlag överensstämmer rekommendationerna i Landsbygdsstrategin med hur kommunförvaltningen 
arbetar. Kommunen jobbar i enlighet med översiktsplanen med att, utöver tätortsutbyggnaden, 
utveckla kommunen i två landsbygdsstråk – Sundsviksstråket och Taxingestråket. Syftet med 
stråkutbyggnaden är att ansluta befintliga enskilda avloppsanläggningar till kommunalt vatten och 
avlopp för att minska miljöbelastningen på berörda recipienter samtidigt som underlaget för service 
och kollektivtrafik ökar. Från kommunens del ses detta också som ett sätt att värna omgivande 
landsbygd genom att koncentrera bebyggelsen i de utpekade stråken.  
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