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Antagen av kommunfullmäktige 17 oktober 2012 (Kf §207)

Många krafter har samverkat för att ta fram en ny översiktsplan för Nynäshamns kommun. Planen har tagits
fram i en projektgrupp bestående av tjänstemän från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och kommunala förbund där olika kompetenser bidragit med kunskaper inom respektive
expertområde.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har lett projektet under hela processen. Projektledare har varierat genom de olika faserna i planen: 2006 inleddes arbetet av Johanna Ekvall, 2007-2008 höll Patrik Ståhl
i programskedet, 2009-2011 höll Carolina Fintling Rue i samråds- och utställningsskedena, den slutgiltiga
antagandehandlingen har tagits fram av Heli Rosendahl, fysisk planerare på miljö- och samhällsbyggnads
förvaltningen.
Tjänstemannastyrgrupp:
Tjänstemän från kommunstyrelse- samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Politisk styrgrupp:
Politiker från kommunstyrelsens arbetsutskott samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.
Formgivning och layout: Cayenne design i samarbete med Fröken Friberg
Språkgranskning: Textverket och Lars Bohman
Tryckning: Ljungbergs tryckeri

Förord
Nynäshamn är redan idag en kommun med många kvaliteter som uppskattas av
oss som bor, besöker och verkar i kommunen, men vi kan bättre. Vår vision är att
Nynäshamn ska vara den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen. Det
kräver att vi arbetar tillsammans för att utveckla det som gör Nynäshamns kommun
speciell; miljön, läget vid havet, livskvaliteten och samarbetsandan, samtidigt som
vi drar nytta av att vara en integrerad del av landets mest expansiva och dynamiska region - Stockholmsregionen.
I Nynäshamn finns både stadens och landsbygdens kvaliteter, bara 30 minuter från
Stockholm. Vi har stora sammanhängande natur- och rekreationsområden, väl
bevarade kulturmiljöer och en levande landsbygd. En lång och i princip obruten
kustlinje, fantastisk skärgård och ca 1900 soltimmar per år gör inte platsen
sämre. Nynäshamns stad har skärgårdsstadens kvaliteter och en prisbelönt gästhamn mitt i centrum. Kommande år kommer Nynäshamn att utvecklas till en
nod för sjöfart som ytterligare placerar Nynäshamn i centrum för handel över
Östersjön. Med förbättrade väg- och järnvägsförbindelser befinner sig Nynäshamn inte längre i periferin, vilket visar sig på många sätt med ett alltmer
mångsidigt och framtidsorienterat näringsliv, nya spännande boendemiljöer och
ett allt bredare serviceutbud.
Denna översiktsplan pekar ut vår långsiktiga vision för Nynäshamns kommun
och ett antal strategiska vägval. För att uppnå våra mål krävs mod, uthållighet,
nytänkande och samverkan, därför ska vi samarbeta med dem som är framåt
strävande, nyfikna, kreativa, uthålliga och medvetna. Tillsammans bygger vi vidare
på Nynäshamn - den mest attraktiva kommunen i den mest attraktiva storstadsregionen i Europa.

Anna Ljungdell (S)
Kommunstyrelsens ordförande
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1

Vision och mål
Strategi
Mark- och vattenanvändning

I den första delen av översiktsplanen presenteras vision, mål och
strategier för utvecklingen i kommunen. Fokus ligger på vad som
ska hända i framtiden.

1 Inledning och läsanvisning
Nynäshamns kommun är till ytan en stor kommun och rymmer både stads- och landsbygdsmiljöer.
Stadens och landsbygdens behov och intressen skiljer sig åt. I bästa fall kompletterar områdena
varandra, men ibland finns motstående intressen på samma plats. Denna översiktsplan beskriver
strategier för hur prioriteringar ska göras mellan olika intressen för en socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbar utveckling.
1.1
Regionplanering

Översiktsplanering

Detaljplanering

Bygglov

Översiktsplanens förhållande till andra planer

Översiktsplanering

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som uttrycker
kommunens långsiktiga viljeinriktning vad gäller samhälls
planering och utveckling av den fysiska miljön. Alla kom
muner ska ha en aktuell översiktplan som ger vägledning
för beslut som påverkar hur mark och vatten används och
hur bebyggelse ska utvecklas och bevaras. Översikts
planen samlar både tidigare antagna beslut och nya rikt
linjer och ställningstaganden för bebyggelse. Översikts
planen ska förhålla sig till nationella och regionala mål
och planer såsom exempelvis den Regionala utvecklings
planen för Stockholmsregionen (RUFS 2010). Vidare är
översiktplanen vägledande när kommunen tar fram för
djupningar av översiktplanen (FÖP), tematiska tillägg
och planerar för ny bebyggelse genom detaljplaner och
vid bygglovgivning i områden utanför detaljplan eller
områdesbestämmelser.

Översiktsplanens tidsperspektiv - 2030 och 2050
Översiktsplanen behandlar frågor som tar lång tid att för
verkliga och som innebär varaktiga förändringar av kom
munens markanvändning samt bidrar till strukturer som
kommer att finnas kvar under lång tid. När det handlar
om frågor som tätortsutbyggnad, väg- och spårinveste
ringar är det endast marginella förändringar som hinner
komma till stånd under ett eller två årtionden, samtidigt
som klimatfrågorna kräver en ännu längre tidshorisont.
Översiktsplanen har därför två huvudsakliga tidsperspek
tiv, ett långt på cirka 40 år fram till år 2050 och ett kor
tare på cirka 20 år fram till år 2030. Det längre perspekti
vet är grunden för vision, mål och strategier. Det anger
ramarna för det kortare perspektivet, som är mer genom
förandeinriktat. För klimatfrågor och dess påverkan på
samhällsbyggandet görs utblickar mot år 2050.

1.2 Läsanvisning
Översiktplanen är uppdelad i följande tre delar:
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Nynäshamns kyrka

Del 1 – Vision och mål, strategier, mark- och
vattenanvändning

Del 2 – Allmänna intressen, ställningstaganden
och riksintressen

Den första delen handlar om framtiden, om hur Nynäs
hamns kommun ska utvecklas de kommande 20 till 40
åren. Kommunens utveckling sätts in i ett regionalt per
spektiv och utvecklingsstrategin beskriver hur visionen
om framtiden kan uppnås. Till sist beskrivs kortfattat
kommunens planerings- och utvecklingsmöjligheter.

I den andra delen beskrivs förutsättningar, allmänna in
tressen och riksintressen. Bakgrunden till pågående pla
nering och utvecklingsmöjligheter redovisas tillsammans
med riktlinjer och vägledning för den fortsatta planering
en. Riktlinjerna anger hur utvecklingen ska ske, medan
vägledningarna visar vägen under processen. I kapitel 10
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beskrivs närmare hur utvecklingen ska ske i kommunens
alla tätorter, på landsbygd och i skärgård samt i fritids
husområdena.

Del 3 – Konsekvenser, uppföljning och
genomförande
Den tredje delen sammanfattar konsekvenserna av plan
förslaget, beskriver hur översiktsplanens intentioner ska
genomföras samt hur arbetet ska följas upp. Länsstyr
elsens granskningsyttrande redovisas här.
Som bilagor finns den fullständiga miljökonsekvensbe
dömningen (MKB) och utställningsutlåtandet med alla
inkomna synpunkter från utställningsskedet samt kom
munens kommentarer.
Översiktsplanen ska vara ett strategiskt och lättillgängligt
dokument. Mer detaljerade redovisningar av faktauppgif
ter och planeringsunderlag kan uppnås genom fördjup
ningar av översiktsplanen, tematiska tillägg, andra planer
och program. Alla planer som berör översiktsplanen listas
i slutet av del tre.

1.3

Att ta fram en ny plan

Kommunstyrelsen gav år 2006 miljö- och samhällsbygg
nadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny översikts
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plan. Den gällande översiktsplanen från 1991 ansågs då
inte längre vara aktuell och kraven hade förändrats på vad
en översiktsplan ska innehålla. Uppdraget var att, utifrån
miljömål, folkhälsomål och kommunens framtidsvision i
mål och budget, utarbeta en ny översiktsplan. Miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen har under hela processen
samarbetat med kommunens övriga förvaltningar.

Planprocess
Arbetet med denna översiktsplan kan delas in i tre hu
vudskeden; program, samråd och utställning. Under
dessa skeden har alla som berörs av översiktsplanen haft
möjlighet att lämna synpunkter och förslag på hur kom
munen ska utvecklas.
För att skapa en attraktiv kommun är det viktigt att så
många som möjligt tycker till om kommunens utveck
ling. Därför valde Nynäshamns kommun att 2006 gå ut
på programsamråd för att tidigt föra en öppen dialog
kring den nya översiktsplanen. I programmet diskutera
des frågor på en övergripande nivå, exempelvis var det ska
byggas nya bostäder och vilken upplåtelseform de ska ha.
Under våren 2008 genomfördes informationsmöten i de
olika kommundelarna, totalt sex stycken. Allmänheten
bjöds då in för att diskutera närmiljön och utvecklingen
av ”sitt” närområde. I november 2009 till januari 2010

Öppen och
tillgänglig

Resurseffektiv

Tillväxt

God livsmiljö

Mål för att nå visionen

hölls plansamråd, då det återigen gavs möjlighet att läm
na förslag och synpunkter på översiktsplanen. I november
2010 fattade kommunstyrelsen beslut om vilka justering
ar som skulle göras till det sista skedet i planprocessen,
utställningen. Utställningshandlingar togs fram och
skickades ut för granskning under en fyramånadersperiod
under maj till september 2012. Synpunkter från utställ
ningstiden har tagits emot och medfört vissa mindre
justeringar och förtydliganden.

En aktuell översiktsplan
Alla kommuner ska enligt lag ha en aktuell översiktsplan.
Kommunfullmäktige ska därför under varje mandatpe
riod avgöra om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller
behöver göras om. Detta ska avgöras genom en så kallad
aktualitetsprövning vilket innebär att planens innehåll
utvärderas.
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2 Framtidens Nynäshamns kommun
Med en gemensam vision och medvetenhet om de utmaningar som framtiden erbjuder kan
vi tillsammans sträva efter att nå målen om en hållbar ekokommun Nynäshamn.
2.1

Vision - den mest attraktiva kommunen
i Stockholmsregionen

Hela Stockholmsregionen strävar gemensamt, med den
regionala utvecklingsplanen (RUFS) som vägledning,
efter att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. Nynäs
hamns kommun ska självklart vara ledande i regionen.
Visionen är att Nynäshamns kommun ska vara den mest
attraktiva kommunen i Europas mest attraktiva storstads
region Stockholm.

2.2 Mål för en attraktiv kommun
Det som gör Stockholmsregionen och Nynäshamn attrak
tivt är många värden och egenskaper. De attraktiva värden
som behöver känneteckna kommunen, för att nå visionen,
har sammanfattats i fyra mål.1 Nedan presenteras målen,
tillsammans med några indikatorer på hur långt kommu
nen har nått inom respektive område år 2012.

Läget i kommunen
Stockholmsregionen har, utifrån ett europeiskt perspektiv,
en mycket stor internationell mångfald. I kommunen bor
dock färre utrikes födda än i landet som helhet. Liksom i
regionen deltar både män och kvinnor på arbetsmarknaden
i stor utsträckning jämfört med de flesta storstadsregioner
i Europa. Arbetsmarknaden är könsuppdelad, kvinnor
arbetar i större omfattning inom offentlig sektor, medan
männen i större omfattning arbetar inom bygg- och
industrisektorerna. Fler män än kvinnor pendlar till
arbeten i andra kommuner, vilket kan kopplas till att en
stor andel av arbetstillfällena inom kommunen finns inom
offentlig sektor. Procentuellt sett är det något fler arbets
sökande i kommunen än i regionen som helhet.
Andelen i kommunen med eftergymnasial utbildning är
markant lägre än i övriga länet och även lägre än i riket
som helhet. Tillgängligheten till högskolor och universitet
på Södertörn och i Mälardalen behöver förbättras för att
fler ska studera vidare.

Mål 1: En öppen och tillgänglig kommun
Nynäshamns kommun ska kännetecknas av öppenhet
för nya tankar och social mångfald. Kommunen ska vara
väl sammanhållen och integrerad. Invånarna ska ha lika
möjligheter till utveckling, oavsett social bakgrund, kön,
ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt
ning, funktionsnedsättning (d.v.s. sådana begränsningar
som en funktionsnedsättning innebär för en person i
relation till omgivningen), sexuell läggning och könsöver
skridande identitet och uttryck. Tillgängligheten ska vara
hög, såväl inom kommunen som till regionen i övrigt.

Regionens transportsystem har inte utvecklats i takt med
tillväxten i befolkning och ekonomi. Investeringar i infra
struktur för transporter ligger på en låg nivå utifrån ett
internationellt perspektiv. Trots att motorväg och delvis
järnväg har byggts ut i kommunen återstår fler invester
ingar för att öka tillgängligheten.

Mål 2: En ledande tillväxtkommun
Nynäshamns kommun ska vara en dynamisk kommun
som främjar innovationer och inspirerar människor att

VISION

MÅL

STRATEGIER

Den mest attraktiva kommunen
i Europas mest attraktiva storstadsregion Stockholm

• Öppen och tillgänglig
• Ledande tillväxtkommun
• God livsmiljö
• Resurseffektiv kommun

• Bärkraftig ortsstruktur
• Hållbart stads- och ortsliv
• Levande landsbygd och skärgård
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starta och utveckla verksamheter. Kommunen ska ha hög
sysselsättning, stor kunskapsintensitet och starkt entre
prenörskap. Det innebär både utvecklande arbeten för
invånarna och goda förutsättningar för framstående aktö
rer inom forskning, näringsliv, kultur och samhälle att
driva sina verksamheter här.

Läget i kommunen
Idag finns drygt 2000 företag i kommunen. Dessa utgörs
av en mångfald av småföretag, cirka 70 procent av företagen
är ensamföretag. Kommunen har en hög andel företag
inom transport och logistik. Inom flera områden är det
brist på arbetskraft i regionen, den bristen hotar att öka
snabbt när stora årskullar går i pension.
En central fråga inför framtiden är möjligheterna att ut
veckla näringslivet så att goda sysselsättningsmöjligheter
med intressanta och utvecklande arbeten kan skapas för
invånarna. En positiv näringslivsutveckling ställer också
krav på att utveckla användbar kompetens genom utbild
ningssatsningar på alla nivåer, inte minst eftergymnasial
utbildning samt forskning och utveckling (FoU).

Mål 3: En kommun med god livsmiljö
Kommunens invånare ska ha en hög livskvalitet med
tillgång till ren luft, rent vatten samt en trivsam, trygg,
hälsosam och vacker miljö. Det ska råda en stark social
sammanhållning med tillit och närhet mellan människor
och förtroendet för samhällsorganen ska vara högt. Alla
ska känna sig trygga, och utrikes födda och svenskfödda
ska vara väl integrerade. Jämställdhet ska råda. Det ska
finnas ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, utbild
ning och service som väl möter efterfrågan och som passar
olika livsstilar. Utbudet av kultur ska vara stort och av
hög kvalitet. Kulturhistoriska värden ska vara tillgängliga
och tillmätas stor betydelse i samhällsutvecklingen.
Lättillgängliga och natursköna områden med ett rikt djuroch växtliv ska ge goda friluftsmöjligheter. Livsmiljön ska
även vara anpassad till klimatförändringarna.

Läget i kommunen
Stockholm rankas bland de regioner i världen som möjlig
gör högst livskvalitet och Nynäshamn har alla förutsätt
ningar att bidra till det. Många i Nynäshamns kommun
upplever att de kan vara med och påverka samhällsutveck
lingen, vilket kan väntas ha positiva effekter på folkhälsan.
Drygt 40 procent av invånarna har mycket stort eller

ganska stort förtroende för de lokala politikerna. I Nynäs
hamns kommun röstade 80 procent i kommunalvalet år
2010, vilket stämmer väl med genomsnittet i landets
kommuner. I landstings- respektive riksdagsvalen låg
siffran något under riksgenomsnittet.2
Invånarna känner sig i stor utsträckning trygga, och
andelen som upplever trygghet är högre i Nynäshamn
än genomsnittet för Stockholms län. Invånarna i Nynäs
hamns kommun besväras också i lägre grad av allergier
än vad invånarna i länet gör. Det finns dock betydande
hälsoproblem i kommunen, exempelvis i form av psykisk
ohälsa, många överviktiga, hög alkoholkonsumtion och
en stor andel rökare. Ohälsotalen är höga.3
Nynäshamn avviker från landet i övrigt genom en jämnare
åldersfördelning, bland annat har kommunen en högre
andel invånare i åldern 25 till 40 år. Inom det åldersinter
vallet flyttar många, speciellt kvinnor. Tendensen visar
att de lite yngre flyttar från kommunen och de över 25 år
flyttar till kommunen.4 Det föds fler barn per vuxen än i
landet som helhet. Genom att erbjuda bra boendemiljöer i
lägen med bra kollektivtrafik kan unga lockas att stanna.
Även arbetstillfällen och utbildningsmöjligheter är
viktiga faktorer.
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Mål 4: En resurseffektiv kommun
Nynäshamns kommun ska vara en resurseffektiv kommun,
där det är enkelt att leva och verka. Invånarnas behov ska
tillgodoses effektivt och en stor andel av dem ska förvärvs
arbeta. Kommunens rumsliga struktur och system för
transporter, utbildning och teknisk försörjning ska göra
det möjligt att använda natur- och samhällsresurser effektivt. Kommunens olika delar ska vara integrerade och
sammanlänkade med varandra, så att den samlade pot
entialen tillvaratas. Utsläppen av klimatpåverkande gaser
och förorenande ämnen ska vara låga.

Läget i kommunen
Nynäshamn är en relativt stor kommun med många
transportintensiva verksamheter, som ger upphov till
mycket trafik och stor miljöpåverkan. Jämfört med
andra regioner i Europa av motsvarande storlek har dock
Stockholmsregionen relativt låga utsläpp av miljöstörande
ämnen. Växthusgasutsläppen i Nynäshamns kommun
ligger på 6,92 ton5 koldioxidekvivalenter per person
och år, vilket ligger i linje med snittutsläppen i Sverige.
Utsläppen ligger dock över snittnivån i regionen. Stock
holmsregionen har en relativt liten andel hårdgjord yta
per invånare jämfört med andra regioner i Europa. Men
bebyggelsen är glesare och stadsbebyggelsen mer utspridd
än i andra storstadsregioner.

2.3 Styrkor och utmaningar
För att nå visionen att bli den mest attraktiva kommunen
i Stockholms län gäller det att förstärka och bevara kom
munens styrkor, samtidigt som planeringen måste för
hålla sig till utmaningarna. Av kommunens styrkor är
många och stora områden uppmärksammade som riks
intressen, vilket innebär att de utifrån ett nationellt
perspektiv anses värda att bevara. Det är något varje kom
muninvånare kan vara stolt över och det lockar besökare.

Till styrkorna hör:
• De välbevarade kulturmiljöerna – ger platsen
en historia och är uppskattade besöksmål.
• Naturen och friluftslivet – tysta områden, mycket
höga naturvärden och områden för friluftsliv
ger stora mervärden för boende och besökare i
kommunen.
• Skärgården och havet – horisonten, den långa
kusten och de många öarna ger frihetskänsla.
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• Det är lantligt nära staden – med naturen runt
knuten och förbättrade kommunikationer, höjd
kapacitet på Nynäsbanan och ny motorväg mot
Stockholm, erbjuder kommunen en svårslagen
boendemiljö nära storstadens puls.

Till utmaningarna hör:
• Kommunens storlek och att det är relativt gles
befolkat – gör det svårt att tillhandahålla service
såsom barnomsorg och kollektivtrafik i alla delar
av kommunen (inom kommunen samt till och från
Stockholm). Det största serviceutbudet finns i
Nynäshamns stad, men det kan inte konkurrera
med Stockholm och de regionala kärnorna. För
boende i de norra kommundelarna är det ofta

Trehörningen, Nynäshamn

naturligare att uträtta ärenden och ta del av kultur
utbudet i de angränsande kommunerna.
• Arbete och utbildning – fler arbetstillfällen behövs
i kommunen och möjligheterna till högre utbildning
behöver förbättras.
• Demografisk förändring – ställer särskilda krav
på omprioritering mellan de kommunala verksam
heterna och leder till omställningskostnader. Verk
samheterna behöver bli flexibla för att kunna följa
behovsförändringar.

• Konjunkturförändringar – påverkar hur många
intressenter som vill delta i samhällsbyggandet och
i vilken takt nybyggnation påbörjas.
• Stora industrier och tung trafik (varav vissa är farliga
och/eller miljöfarliga verksamheter) – ställer krav
på markanvändning i dess närhet, bland annat bör
bostäder inte ligga inom riskområden eller andra
säkerhetszoner.

• Miljö- och klimatförändringar – påverkar kom
munen, bland annat genom ökad risk för över
svämningar, vilket gör att viss mark inte lämpar sig
för all typ av bebyggelse. Förändringar i jord- och
skogsbruket riskerar att bidra till en hotad bio
logisk mångfald.
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3 Utvecklingsstrategier
Det samhälle som målas upp i visionen och de fyra mål som har satts ska nås genom tre
utvecklingsstrategier. Strategierna tillvaratar de styrkor och hanterar de utmaningar som finns
i kommunens olika delar så att de utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Strategierna är:
en bärkraftig ortsstruktur, hållbart stads- och ortsliv samt levande landsbygd och skärgård.
Nynäshamns stad, 52 %

3.1

Ösmo, 15 %

En bärkraftig ortsstruktur innebär att kommunen växer
i de befintliga tätorterna; Nynäshamns stad, Ösmo,
Segersäng, Landfjärden, Sunnerby-Spångbro, Grödby,
Stora Vika och Lidatorp. Ur ett hållbarhetsperspektiv är
det främst orter med förutsättningar för ett gott service
utbud i kollektivtrafiknära lägen som bör växa.6 Denna
strategi har starkt stöd i både RUFS 2010 och i planoch bygglagen, som anger att bebyggelse ska lokaliseras
till mark som är lämpad för ändamålet, med hänsyn till
möjligheterna att ordna trafik, VA och samhällsservice i
övrigt7 samt att det inom eller i nära anslutning till områ
den med sammanhållen bebyggelse ska finnas möjlighet
att anordna rimlig samhälls- och kommersiell service.8
Samtidigt bevaras jordbruksmark för livsmedelsproduktion och naturområden för rekreation. Även med hänsyn
till klimatpåverkan är det motiverat att samla ny bebygg
else till befintliga orter där det finns, eller kan komma att
finnas, förutsättningar för service och bra kollektivtrafik.
Detta förutsätter att kommunen samtidigt är restriktiv
till ny bebyggelse i andra lägen.

Sunnerby-Spångbro, 5 %
Segersäng, 3 %
Stora Vika, 2 %
Grödby-Fagervik, 1 %
Landfjärden, 1 %
Lidatorp, 1 %
Utanför ort, 19 %

Folkbokföringsort, hela befolkningen september 2012

Strategi 1: En bärkraftig ortsstruktur

Idag bor 80 procent9 av Nynäshamns kommuns invånare
i de orter som omfattas av den bärkraftiga ortsstrukturen
och andelen ska inte minska. Kommunen kan, genom att
lokalisera kommunala verksamheter till staden och ort
erna, bidra till att stärka utvecklingen.

3.2 Strategi 2: Hållbart stads- och ortsliv
Staden och orterna ska utvecklas för att möjliggöra ett
hållbart liv för alla dess invånare. Det innebär att följande
principer ska vara vägledande för Nynäshamns stad och i
mindre skala även för utvecklingen i kommunens övriga
orter.

Trygghet och integration
Den fysiska miljön ska skapa förutsättningar för den
service och mångfald som förväntas i en levande ort.
Bostäder, verksamheter, arbetsplatser och rekreation ska
finnas sida vid sida. Byggnader med olika ägandeformer
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Stadshusplatsen, Nynäshamn
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och varierade lägenhetstyper ska kombineras med olika
funktioner. Gaturum ska vara tydligt offentliga och utgöra
en del av stadsrummet. Exploaterad mark och grönom
råden, känt och okänt, puls och ro ska blandas för att ska
pa förutsättningar för mångfald och trygghet genom att
områdena är befolkade under dygnets alla timmar. Det
är viktigt att koncentrera bebyggelsen med människan
i fokus så att det blir attraktivt att promenera och cykla.
I orterna ska det finnas mötesplatser som skapar möjlighet
för planerade och oplanerade möten mellan människor.
Den varierade staden och orten skapar förutsättningar för
jämlikhet och jämställdhet – den välkomnar alla och ger
förutsättningar för integration och mångfald.

Sammanhang och struktur
Orter ska byggas täta och marken ska utnyttjas för det den
är mest lämpad. Viktiga kvaliteter ska bevaras och utveck
las. Det ska vara lätt att orientera sig och barriärer ska byg
gas bort. Gena och naturliga kopplingar skapas inom och
mellan orter så att det blir nära till allt. Tillgängligheten
ska öka och resbehovet minska. Det ska finnas samman
hängande gång- och cykelnät och den fysiska planeringen
ska ta hänsyn till hur människor och trafik möts och rör
sig i den offentliga miljön.

Bärkraftiga centrum
Service och handel ska ges förutsättningar att blomstra i de
centrala delarna av orterna för att skapa levande och attrak
tiva miljöer. Orterna ska byggas täta i kollektivtrafiknära
lägen för att skapa levande stadsdelar samtidigt som det ger
goda förutsättningar för handeln. Centrumen ska upplevas
som personliga och det ska finnas ett utbud som konkur
rerar och skiljer sig från köpcentrum i grannkommunerna.
Externa handelscentrum undviks i Nynäshamns kommun.
I de mest centrala delarna lokaliseras arbetsplatser, service
och handel som lockar folk.

Tydlig karaktär och identitet
Orternas karaktärsdrag och identitet är värdefulla då de
lockar nya besökare, invånare och verksamhetsutövare.
Kvaliteterna ska utvecklas med utgångspunkt i platsernas
unika förutsättningar och lokala historia. Bebyggelse
utveckling ska ske med hänsyn till ortens skala och uttryck.
Nya byggnader ska vara avtryck av sin egen tid och kan
mycket väl vara moderna i sitt uttryck, men samtidigt an
sluta till befintlig bebyggelse genom anpassning av skalan.
Våra gemensamma platser ska vårdas väl och vara trygga.
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Tätortsnära rekreation
All fysisk planering ska bidra till att främja människors
hälsa genom fysisk aktivitet både i det vardagliga livet och
på fritiden. Det ska vara lätt att gå och cykla inom och
mellan orter. Ny bebyggelse ska lokaliseras inom eller i di
rekt anslutning till befintlig bebyggelse för att bevara de
tätortsnära rekreationsområdena. Ny bebyggelse kan bidra
till att öka tillgängligheten till grönområden genom gatu
strukturen.

Attraktiv kollektivtrafik
Närheten till goda kommunikationer är en viktig förut
sättning för ett hållbart samhälle. Det är en förutsättning
för jämlikhet och jämställdhet och även en viktig del i
kommunens klimatmål att minska utsläppen av växthus
gaser. Därför ska marken i centrala stationslägen använ
das effektivt.
Det är viktigt att många människor får chansen att bo och
arbeta kring pendeltågsstationer och busshållplatser med en
tät trafikering. Det ska finnas goda möjligheter att göra
kombinerade resor med kollektivtrafik. Genom utvecklade
resecentrum ska byten mellan olika trafikslag underlättas.
Hållplatser och stationer ska utformas så att de är trygga
och säkra. Cykelparkering ska finnas vid alla viktiga mål
punkter. Bilparkering för pendlare ska finnas i nära anslut
ning till strategiska stationer och busshållplatser.

Ambitiöst och miljösmart byggande
Såväl samhället som de enskilda byggnaderna ska utmärkas
av ambitiös och miljösmart arkitektur av hög kvalitet.
Genom en helhetssyn på samhällsutveckling skapas med
vetenhet om vikten av att byggandet medför minsta möj
liga miljöbelastning och att det är resurseffektivt.

3.3

Strategi 3: Levande landsbygd
och skärgård

Kommunens landsbygd och skärgård ska leva.Lands
bygden och skärgården är viktiga element i kommunens
identitet och skapar möjlighet att bevara och utveckla
kulturlandskapet med värden för kulturmiljö, rekreation
och biologisk mångfald. Med en levande landsbygd finns
bättre förutsättningar att utveckla besöksnäring och lo
kala aktiviteter. Det ska finnas förutsättningar att bo och
arbeta i mindre skala utanför tätorterna. Landsbygden
och öarna har olika potential för tillkommande bebyggelse
och etablering av verksamheter beroende på bland annat

landskapsförutsättningar, allmänna intressen så som riks
intressen och möjlighet att lösa VA-försörjning. På sikt
kommer landsbygdens orter att utveckla bättre möjlighe
ter till service, kollektivtrafik och mötesplatser. Med en
utvecklad kollektivtrafik förbättras möjligheterna att
koppla samman landsbygdens aktiviteter med tätorterna,
vilket i sin tur skapar bättre förutsättningar för landsbyg
den. Landsbygden utvecklas genom att följande principer
tillämpas:

Varierad och livskraftig miljö för verksamheter
och boende
Kommunens landsbygd är storstadsnära landsbygd uti
från ett regionalt perspektiv och är utsatt för ett stort för
ändringstryck, dels genom en stor mängd anspråk på hur
landsbygden ska användas, dels genom en stor mängd
intressenter. Allt fler arbeten kan utföras på distans i takt
med den tekniska utvecklingen och våra förväntningar på
tillgänglighet förändras vilket ger nya möjligheter vid val
av bostads- och arbetsort. Det kan ibland uppstå konflik
ter mellan de som lever på och av landsbygden och de ny
inflyttade pendlarna. De som lever på landsbygden sedan
lång tid tillbaka tenderar att vara mer förändringsbenägna
då de ser nya försörjningsmöjligheter på orten än de nyin
flyttade som valt att bosätta sig på landsbygden på grund
av kvalitéer som traditionellt sett finns i dessa miljöer.10
Förutsättningar för de verksamheter som traditionellt sett
förknippas med landsbygden och skärgården prioriteras
men kan med fördel även kompletteras med nya former av
verksamheter med inriktning mot turism och upplevelser.
I särskilt viktiga och attraktiva delar av skärgården ska
tillgängligheten ökas och förutsättningarna för skärgårds
turism utvecklas. Hamnar och viktiga bryggor ska vara
livliga knutpunkter.

Förutsättningar för de areella näringarna
På landsbygden ska förutsättningar för de areella näring
arna, de verksamheter som traditionellt sett förknippas
med landsbygden och skärgården, utvecklas och bevaras.
Jordbruket är inte bara en livsmedels- och energigrödo
producent utan bidrar också till ett öppet landskap. Den
värdefulla jordbruksmarken ska bevaras och skogsbruket
ska ges förutsättningar att drivas rationellt.

Utvecklad och bevarad kulturbebyggelse
och landskap
Ett varierat kulturlandskap och bebyggelse för vidare en

Sorunda

historisk tradition av markanvändningen. Av omtanke om
kommunens invånare, turister och kommande generationer
ska kultur-, natur- och vattenmiljöer bevaras. Ny bebyggelse
påverkar naturen och miljön på ett varaktigt sätt och ska
därför placeras där det är lämpligt med hänsyn till land
skapsbilden och kulturvärdena på platsen samt intresset
av en god helhetsverkan.11 Därför ska ny bebyggelse place
ras i anslutning till befintlig, så att den utgör en naturlig
komplettering.

Hållbara VA-lösningar
Hållbara lösningar för vatten och avlopp (VA) är en av de
viktigaste förutsättningarna för fler permanentbostäder
och bibehållen service på landsbygden och i skärgården.
Kommens VA-plan kommer att beskriva hur VA-utveck
lingen ska se ut fram till år 2030. Bebyggelsen på landsbyg
den och i skärgården bör ges miljöanpassade avlopps- och
uppvärmningssystem.
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4 Omvärldsrelationer
Kommunens utveckling påverkas av vad som händer i omvärlden, såväl genom samarbeten med
andra kommuner som genom regionala samt nationella mål och planer.
4.1

UPPSALA
VÄSTERÅS

STOCKHOLM
ESKILSTUNA
STRÄNGNÄS

KUNGENS KURVA
SKÄRHOLMEN
FLEMINGSBERG

Omvärldsanalys

Nynäshamns kommun ligger på Södertörns södra udde
och har närhet till Stockholms- och Mälardalsregionerna
såväl som till Gotland, Polen och Lettland. I detta kapitel
har förändringar och trender identifierats. Kapitlet är in
delat efter om trenderna är generella eller sker lokalt.

SÖDERTÄLJE
HANINGE C

Generella trender

NYNÄSHAMN
NYKÖPING

VENTSPILS,
LETTLAND

VISBY

Nynäshamn i regionen

GDANSK, POLEN

Det brukar beskrivas som att världen krymper, att världens
länder knyts närmare varandra i en ekonomisk, kulturell
och politisk process som kallas globalisering. Nynäshamn
finns mitt i världen och Europa. Kommunen påverkas i
hög grad av det som händer i världen, bland annat har cirka
60 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige
sitt ursprung direkt eller indirekt från EU.
Det finns stor potential på Södertörn för etablering av bland
annat verksamheter. När gammal industrimark i stor
städerna plötsligt ligger mycket centralt flyttas verksam
heterna för att ge plats åt bland annat nya bostäder. I och
med färdigställandet av motorvägen, väg 73, förstärks
utvecklingen i stråket Stockholm/Gullmarsplan –
Nynäshamn. I området vid Gullmarsplan och Globen
finns snart en ny sportarena och det gamla Slakthus
området förnyas och utvecklas. Positiv utveckling i
Stockholms södra delar bidrar till en positiv utveckling
i hela södra Stockholms län och så även i Nynäshamn.
Besöksnäringen är en stark tillväxtbransch och Sverige är
ett än så länge relativt okänt och oexploaterat turistland.
Värden så som kultur, attraktioner, mötesplatser och upp
levelser lockar människor att besöka och bosätta sig på
platser. Nynäshamn har potential att locka till sig en stor
andel av de turister som kommer till Stockholmsregionen.
Social balans eller social integration kännetecknar ett sam
hälle där alla människor är delaktiga i samhällssystemet
och känner sig likaberättigade. En god social integration
har på många håll visat sig bidra till tillväxt och utveckling.
För Nynäshamns kommuns del handlar det bland annat
om att planera för ökade möjligheter till möten mellan
människor med olika erfarenheter och bakgrund.
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Klimat och energifrågorna innebär även framöver stora
utmaningar. Det handlar om att beakta ett livscykel
perspektiv och se nya helhetslösningar. För Nynäshamns
del handlar det om allt från hållbara resor och transporter
till hur vi bygger, upphandlar och producerar energi.
Trygghet och säkerhet är nära kopplat till social balans. I sto
ra delar av världen byggs för de rika så kallade gated com
munities, övervakade områden med fysiska säkerhetsbar
riärer, som blir säkra öar i ett i övrigt brottsdrabbat och
otryggt samhälle. Den här typen av områden ökar segrega
tionen och utarmar det offentliga liv som vi eftersträvar.
I Nynäshamn ska vi istället eftersträva ett tryggt och säkert
samhälle genom social balans och trivsamma stadsmässiga
miljöer.
Intresset för hälsoupplevelser, som spa och träningsresor,
ökar och detta är något som Nynäshamn kan dra nytta av
genom gamla traditioner som kur- och badort.

Lokala trender
Gamla mönster bryts och ett nytt samhälle träder fram i
denna trendspaning. Allt fler flyttar till kommunen som
får en yngre befolkning med delvis andra förväntningar.
De småskaligt och lokalt producerade varorna tar allt större
plats på hyllorna och tillsammans med den kvalitet och
service som de lokala handlarna erbjuder kan Nynäshamn
bli en kommun dit fler än de som bor åker för att göra
sina inköp.
Nynäshamn är den attraktiva småstaden och tar allt mer
tillvara på de kvaliteter som det vattennära läget erbjuder.
Flera av kommunens övriga orter erbjuder välbevarade
kulturmiljöer, goda kommunikationer och stora utveck
lingsmöjligheter. Gemensamt för orterna är att de samtliga
i takt med att fler vill flytta dit genomgår en omdaning
med fler och tydligare offentliga platser där människor
möts.
Kommunen får uppmärksamhet långt utanför kommun
gränsen och de flesta i regionen har en god bild av vilka
värden som finns i kommunen både för besökare och
bofasta. Nynäshamn har en egen och tydlig identitet.
Det i sin tur innebär att fler kan tänka sig att bo och
besöka Nynäshamn. Gästhamnen i Nynäshamns stad är
en omtyckt mötesplats för ostkustens seglare och andra
besökare som uppmärksammat stadens läge.

Näringslivet satsar på service och logistik och fler verksam
heter som kräver högskoleutbildning etableras i kommunen.
Behovet av utbildad arbetskraft tillgodoses både genom att
kommuninvånarna har fått bättre tillgänglighet till hög
skoleutbildning och via en ökad inpendling av kvalificerad
arbetskraft.
Nynäshamns kommun är en förebild inom miljöområdet i
Sverige och förverkligar mål om att bli en fossilbränslefri
och klimatneutral kommun genom ambitiösa satsningar
på klimatsmarta byggnader, energieffektivisering och för
nybar energiproduktion.

4.2 Mellankommunala intressen
Med sitt läge på Södertörns södra udde har Nynäshamn
fördelen av att vara en kommun med stora natur- och
kulturvärden och goda förbindelser till havs. Kommunerna
på Södertörn samarbetar kring en rad frågor, exempelvis
kring en delregional utvecklingsplan. Läs mer om Söder
törns utvecklingsplan (SUP) under rubrik med samma
namn.
Nynäshamns kommun gränsar till fyra kommuner;
Haninge, Botkyrka, Södertälje och Trosa. Det finns även
en stark koppling till Gotland via färjeförbindelsen. Flera
frågor i den översiktliga planeringen kräver samordning
över kommungränserna, exempelvis infrastrukturfrågor.
Samordningen gäller inte bara med de angränsande kom
munerna utan för hela Södertörn. Södertörn har ett etab
lerat samarbete som även omfattar kopplingen till de
regionala kärnorna Flemingsberg i Huddinge, Södertälje,
Skärholmen-Kungens kurva i Stockholm respektive
Huddinge kommun, Haninge centrum samt sambanden
med de norra delarna i regionen med bland annat
Arlanda.
Nedan anges ett antal beröringspunkter som har an
knytning till den fysiska planeringen med respektive
grannkommun:

Haninge
• Tillgängligheten till den regionala kärnan Haninge
centrum
• Tillgänglighet till KTH Haninge
• Utveckling av regional grönkil.
• Utvecklingen av Landfjärden.
• Kust och hav, delar av avrinningsområdet Muskån/
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• Miljötillsyn via Södertörns miljö- och
hälsoskyddsförbund
• Räddningstjänst via Södertörns
brandförsvarsförbund.
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• Riksintresse för anslutande trafikförsörjning,
naturvård, Natura 2000, rörliga friluftslivet,
högexploaterad kust, yrkesfisket och totalförsvaret
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• Transport av gods på järnväg och väg 73
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• Utveckling av den regionala grönstrukturen
• Transport av gods på väg 225
• Kust och hav, delar av Södertörns och Södertäljes
huvudavrinningsområde
• Avfallshantering via bolaget SRV Återvinning AB
• Räddningstjänst via Södertörns
brandförsvarsförbund.

Södertälje
• Tillgänglighet till regionala kärnan Södertälje
• Transport av gods på väg 225
• Havsmiljö, delar av Södertörns och Södertäljes
huvudavrinningsområde
• Riksintresse för farleder, naturvård, rörliga
friluftslivet, högexploaterad kust och yrkesfisket.
• Räddningstjänst via Södertörns
brandförsvarsförbund.

Trosa
• Havsmiljöer, marina reservat och vattenkvalitet
• Riksintresse för farled, energiproduktion (vindkraft
till havs)

Gotland
• Havsmiljöer och vattenkvalitet
• Varuförsörjning
• Turism
• Båttransporter för gods- och persontrafik
• Riksintressen
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Många miljöfrågor är till sin natur regionala eller globala,
det gäller exempelvis tillståndet i luft och hav. För att upp
nå en hållbar utveckling krävs att den fysiska planeringen
tar hänsyn till och samordnar relevanta nationella och re
gionala mål, planer och program. Ofta bryts de nationella
målen ned på lokal och regional nivå. Exempel på sam
arbeten är naturreservatet Häringe-Hammersta, som delas
med Haninge kommun. Även tillståndet i Östersjön är en
gemensam angelägenhet för de länder, regioner och kom
muner som omger Östersjön. Nedan ges exempel på några
av de viktigaste lokala, regionala samt nationella mål och
planerna.

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen
(RUFS 2010)
Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen
(RUFS 2010) är ett stöd i kommunernas översiktsplane
ring och ett verktyg för långtgående samordning, genom
ett resurseffektivt och målmedvetet arbetssätt för att ut
veckla regionen.

Målet för den rumsliga utvecklingen i regionen är täta
städer, god tillgänglighet till Stockholm och Arlanda,
konkurrenskraftig kollektivtrafik, en effektiv och ända
målsenlig struktur för godstransporter, hushållning med
mark och vattenresurser samt utvecklade storregionala
samarbeten. RUFS 2010 planerar för en flerkärnig region
där Haninge centrum, Flemingsberg, Södertälje och
Kungens kurva-Skärholmen är kommunens närmaste re
gionala kärnor. Fokus ligger därutöver på så kallad ”regio
nal stadsbygd med utvecklingspotential”, som beskrivs
som orter i goda kollektivtrafiklägen som bör ges ett högt
markutnyttjande och prioriteras för bebyggelseutveckling.
I Nynäshamns kommun pekas Nynäshamns tätort ut.
Regionplanen pekar även ut så kallad ”övrig regional
stadsbygd”. Det är mindre orter och fritidshusområden
som bedöms bli permanentade under planperioden. Av
kommunens orter nämns Ösmo, Sunnerby-Spångbro,
Segersäng och Stora Vika. RUFS 2010 anger att ny be
byggelse bör förläggas så att kommungemensamma an
läggningar för vatten och avlopp är möjliga att utnyttja,
samt att en omfattande ökad utspridning av bebyggelse så
långt möjligt motverkas. Detta stämmer väl överens med
inriktningen i denna översiktsplan.
foto: Heidi Ekberg

4.3 Lokala, regionala och nationella mål
och planer
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Under processen att ta fram en ny regional utvecklings
plan har många underlagsrapporter tagits fram; exempel
vis Delregional utvecklingsplan för Stockholms kust och
skärgård, som även fungerar som ett planeringsunderlag
för kommunen.

Södertörns utvecklingsprogram (SUP)
Nynäshamns kommun har, tillsammans med sju andra
kommuner, formulerat de viktigaste utvecklingsfrågorna
för Södertörn. Det handlar om att höja utbildningsnivån,
stödja ett kunskapsintensivt näringsliv, nyttja tillgänglig
kompetens i tillväxtsyfte, leda omställningen till ett klimateffektivt samhälle samt utnyttja den nya infrastrukturen. Ett gemensamt utvecklingsprogram, Södertörns
utvecklingsprogram, finns framtaget för att leda arbetet
framåt. Utvecklingsprogrammet ska bidra till att kom
munernas mål, planer och program blir mer samstämmiga.
I Södertörnssamarbetet ingår, förutom Nynäshamn;
Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Haninge, Salem, Söder
tälje och Tyresö. Sammantaget bor nära en halv miljon
invånare12 i dessa kommuner. Genom översiktsplanen kan
kommunerna bland annat bidra till att skapa förutsätt
ningar för att Södertörn ska vara en attraktiv
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lokaliseringsplats för investerare och planera för utveckling
i områden som försörjs av kollektivtrafik.

Framtidsformer - Handlingsprogram för
arkitektur, formgivning och design
De nationella målen för arkitektur, formgivning och de
sign beslutades 1997 i samband med handlingsprogram
met Framtidsformer – Handlingsprogram för arkitektur,
formgivning och design. Målen är:
• Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte underställas
kortsiktiga ekonomiska överväganden.
• Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga
miljöer ska tas tillvara och förstärkas.
• Offentligt understött byggande, inredande och
upphandling ska stärkas och breddas.

Miljö- och klimatmål
Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitets
mål för en hållbar utveckling. Målet är att Sverige år
2020 ska ha uppnått en god miljö att överlämna till kom

mande generationer. Kommunen bär ansvaret att bryta
ned de nationella målen till lokala mål.
De lokala miljömålen13 för Nynäshamns kommun är in
delade i fyra miljömålsområden som är speciellt viktiga
för Nynäshamn. Dessa är:
• Effektivare användning av energi och transporter.
• Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.
• Friska vatten.
• Giftfria och resurssnåla kretslopp.
Kommunens övergripande klimatmål är ett hållbart klimat
neutralt samhälle och att styra utvecklingen mot hållbara
energisystem.14 Kommunen ska verka förebyggande
genom att anpassa all planering och infrastruktur utifrån
framtida klimatförändringar och öka allmänhetens kun
skaper om dessa. Kommunens omvärldsberoende när det
gäller energiförsörjningen ska minimeras och på sikt ska
kommunen producera mer miljövänlig energi än vad
kommunen använder. Kommunens klimatstrategi och
energiplan redovisar hur detta ska gå till. Nynäshamn är
en av Sveriges Ekokommuner15 och har beslutat att söka
medlemskap i Klimatkommunernas förening 16 vilket visar
att kommunen strävar efter att vara i framkant när det
kommer till miljö och klimat. De klimatstrategiska målen
för Nynäshamns kommun är:
• Fossilbränslefri kommunal organisation 2020

• Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet.
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
Den regionala jämställdhetsvisionen för Stockholms län17
är knutet till RUFS 2010 och beskriver jämställdhet som
en drivkraft för regional utveckling och att en samsyn
kring jämställdhet är en förutsättning för att Stockholm
ska kunna bli Europas mest attraktiva storstadsregion.
Genom att översiktsplanen bidrar till trygga miljöer,
bättre kommunikationer och förbättringar av service
utbudet, underlättas ett jämställt liv med lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter för alla. Detta sammanfaller
med det övergripande nationella målet för integrations
politiken.

• Fossilbränslefritt Nynäshamn 2030
• Klimatneutral kommunal organisation 2030
• Klimatneutralt Nynäshamn senast 2050

Folkhälso-, jämställdhets- och integrationsmål
Nynäshamns kommun bedriver ett långsiktigt hälsofräm
jande och förebyggande folkhälsoarbete. Satsningen på
invånarnas hälsa är den största samlade satsning som nå
gon kommun någonsin gjort på folkhälsa i världen. Det
övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa sam
hälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolk
ningen. Översiktsplanen bidrar till att främja rörelse och
trygghet genom den fysiska miljöns utformning, vilket
bidrar till att uppfylla målen.
De nationella jämställdhetsmålen är också Nynäshamns
kommuns. Målen är:
• Jämn fördelning av makt och inflytande.
• Ekonomisk jämställdhet.
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5 Utvecklingsmöjligheter i korthet
Fram till år 2030 förväntas kommunen växa till 35 000 invånare. Det innebär att drygt 4200 nya
bostäder och en hel del arbetsplatser, service och handel behöver tillkomma. I detta kapitel beskrivs
kortfattat på vilket sätt utvecklingen ska ske. Den kommuntäckande kartan på nästa uppslag redovisar
den huvudsakliga mark- och vattenanvändningen och pekar ut utvecklingsorterna och avgränsningar
för dem. Se även tematisk och ortsvis redovisning av mark- och vattenanvändningen i del 2.

5.1

Huvudsaklig utveckling samt markoch vattenanvändning

Bostäder, handel och service
Kommunens samtliga åtta tätorter - Nynäshamn, Ösmo,
Sunnerby-Spångbro, Segersäng, Stora Vika, Grödby,
Landfjärden och Lidatorp – pekas ut som utvecklingsom
råden vilket innebär att det främst är där som kommun
ens tillväxt ska ske. Fritidshusområdena i Segersäng,
Landfjärden och Fagervik (Grödby) utvecklas till perma
nentbostäder och integreras i övrig bebyggelse på orterna
i samband med att kommunalt VA byggs ut.
I alla orter skapas bättre förutsättningar för bärkraftiga
centrum med närliggande handel, arbetsplatser och ser
vice genom att ny bebyggelse lokaliseras i centrala lägen
och viktiga stråk förstärks. Utveckling av bostäder och
verksamheter sker både genom förtätning och nyexploate
ring i anslutning till befintlig bebyggelse, infrastruktur
och rekreation.
Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder när det gäl
ler hustyper, upplåtelseformer, lägenhetsstorlek med mera.
Utvecklingen ska tillgodose behov och önskemål hos be
fintliga och potentiella nya invånare.

Landsbygd och skärgård
På landsbygden och i skärgården prioriteras de areella nä
ringarna. Jordbruksmark bevaras för livsmedelsproduk
tion och odling av energigrödor. Utveckling kan ske mot
verksamheter som främjar turism och upplevelser och ser
vice som stärker de befintliga områdena. Ny bebyggelse
lokaliseras i anslutning till befintlig sammanhållen/sam
lad bebyggelse som består av minst tio huvudbyggnader
och där det finns goda förutsättningar för kollektivtrafik
(maximalt avstånd fågelvägen på 700 meter till busshåll
plats alternativt 1000 meter till pendeltåg). I och med att
kommunalt VA byggs ut kan omvandling av fritidshus
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bebyggelse till permanentstandard tillåtas genom utökad
byggrätt på Oxnö, Svärdsö, Torö och Lisö där det är
lämpligt.

Näringsliv och arbetsplatser
Näringslivsetableringar och arbetsplatser integreras huvud
sakligen tillsammans med övrig bebyggelse i samtliga tät
orter. I de mest centrala delarna av orterna och i kollektiv
trafiknära lägen är det särskilt viktigt att det skapas plats
för handel, service samt kultur- och fritidsanläggningar.
Befintliga verksamhetsområden utnyttjas och utvecklas
främst för verksamheter som bullrar och/eller genererar
mycket trafik och därför inte bör ligga alltför nära bostads
bebyggelse. Norvik kommer att bli en av Sveriges största
godshamnar med plats för container- och rorogods samt
logistikpark. Kalvö lämpar sig för verksamheter som ex
empelvis massahantering, byggverksamhet och bilprovning.
Förutsatt att vattenavrinningen kan lösas på ett hållbart
sätt finns även möjlighet till nyetableringar i Vansta med
verksamheter som är mindre störande.18

Trafikinfrastruktur
Järnvägen, vägar och hamnen med dess farleder är viktiga
länkar mellan olika delar inom Nynäshamn och till övriga
delar av regionen. Trafikinfrastrukturen utvecklas så att
transporter kan ske på ett mer miljövänligt sätt och så att
trafiksäkerhet, jämställdhet och jämlikhet ökar. Barriärer
kring järnvägen och vägar motverkas.
Vid utveckling av Norvik planeras ett anslutande järnvägs
spår som möjliggör godstrafik på Nynäsbanan. Farligt gods
kommer att transporteras på järnvägen genom hela kom
munen från Norvik och norrut.
Trafiksäkerheten på väg 225 behöver förbättras. Det kan
ske genom att vägen rätas ut och breddas (vägreservat
finns avsatt), genom mindre punktvisa insatser eller

genom en ny parallell väg för gång- och cykeltrafik.
Även på anslutningsvägarna till Grödby och Stora Vika
från väg 225 och 73 behöver standarden höjas.

Risk och sårbarhet

Nya förbättrade cykelstråk planeras mellan Nynäshamn
och Stora Vika, mellan Ösmo och Sunnerby-Spångbro
respektive Grödby samt mellan Segersäng och Grödby
respektive Landfjärden.

Kommunen ska utvecklas så att den även fortsättningsvis
upplevs som tryggt och säker. Ny bebyggelse ska lokaliseras
med hänsyn till risker kring bland annat buller, stigande
nivåer i hav, sjöar och vattendrag. Ny samhällsviktig
bebyggelse och infrastruktur lokaliseras minst 2,5 meter
över normalvattennivån och övrig bebyggelse minst
2 meter över normalvattennivån.

Teknisk försörjning

Natur-, vatten- och kulturmiljöer

När kommunen byggs ut ökar behovet av teknisk försörj
ning. För att möjliggöra en utökning av elförsörjningen
finns mark reserverad för en dragning av en ny 220 kV
kraftledning. Platser för uttag och återvinning av bergoch grusmassor finns utpekade. Fyra områden i ett stråk
i mellersta kommunen är utpekade som lämpliga för
vindbruk och ska utredas vidare. Kommunalt vatten och
avlopp kommer att byggas ut i flera områden i kommunen
vilket beskrivs närmare i kommunens VA-strategi.

Kommunens natur-, vatten- och kulturmiljöer ska ut
vecklas och bevaras. Gröna kilar som innehåller redan
skyddade natur- och kulturvärden men också områden
som har behov av någon typ av skyddsform har pekats ut.
De gröna kilarna utvecklas för att stärka grönstrukturen.
Tysta områden som pekas ut ska bevaras.
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Grödby
Segersäng

Landfjärden
Sunnerby
Spångbro

Ösmo

Stora Vika
Lidatorp

Nynäshamn

Utvecklingsort
(enligt strategi 1, sidan 18)
Vattenskyddsområde
Högsta naturvärde, Natura 2000,
grönstruktur, naturreservat
Värdefull jordbruksmark
(klass 3, 4 och 5)
Riksintresse, samtliga
Skjutområde hav, militärt
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Samrådsområde, militärt
Kulturområde, närmiljö
Vindkraft, utredningsområde
Kraftledning, regionnät
Reservat, kraftledning/väg
Hamn
Farled

Sammanvägd plankarta

5.2 Utvecklingsorterna

Ösmo

Nedan sammanfattas orternas utvecklingsmöjligheter
(se även del 2 kap 10.1-10.8).

Ösmo är kommunens näst största ort och tillsammans
med Nynäshamns stad finns stor potential för en hållbar
utveckling. Utvecklingsmöjligheter i korthet:

Nynäshamn
Nynäshamns stad är kommunens största ort. Utvecklingen
av staden är prioriterad. Utvecklingsmöjligheter i korthet:
• Stärka centrumhandeln och främja kommersiell
och offentlig service samt kulturverksamheter i
centrala lägen.

• Centrumutveckling med service och bostäder
blandat.
• Stärkt samband mellan pendeltågsstationen/
resecentrum och centrum.
• Förtätning och nya områden för främst bostäder.

• Tät bebyggelse och service i stationsnära lägen.

• Främja hållbart resande, det ska vara trevligt att
promenera och cykla i hela orten och till andra
platser i kommunen.

• Blanda bostäder och verksamheter.

• Säkrare infart från väg 225.

• Ta vara på kulturmiljöerna.

• Förtätningar utreds i ny detaljplan för södra Ösmo.

• Länka samman de olika centrumbildningarna
och förstärka kopplingen till vattnet.

• Främja hållbart resande, det ska vara trevligt att
promenera och cykla i hela staden och till andra
platser i kommunen.
• Kopplingen mellan Nynäshamns station och
Gotlandstrafiken ska bli tydlig. Gotlandstrafiken
blir kvar i nuvarande läge minst till år 2030.
• Förtätningar utreds i ny FÖP.
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Segersäng

Landfjärden

Segersäng har sedan 2002 utvecklats från i huvudsak ett
mindre fritidshusområde till ett område med lantlig villa
bebyggelse. Orten har stor potential att växa och har mycket
bra kommunikationer, både med pendeltåg och genom när
heten till väg 73. Utvecklingsmöjligheter i korthet:
• Tät bebyggelse nära pendeltågsstationen.

Landfjärden är vackert beläget vid kulturmiljön
Hammersta och naturreservatet Häringe-Hammersta.
Utvecklingsmöjligheter i korthet:
• Ny bebyggelse norr om orten samt viss förtätning i
samband med utbyggnad av kommunalt VA.

• Skapa förutsättningar för kommersiell service vid
pendeltågsstationen.
• Anpassa den offentliga servicen så att den svarar
mot behovet.
• En idrottsplats för att främja lek och rörelse.
• Förbättra trafiksäkerheten och göra det trevligt
att promenera och cykla till olika målpunkter,
exempelvis pendeltågsstationen.
• Befintlig fritidshusbebyggelse omvandlas till
permanentstandard i samband med utbyggnad
av kommunalt VA.

Sunnerby-Spångbro
Sunnerby-Spångbro är kommunens tredje största ort.
Utvecklingsmöjligheter i korthet:
• Förtätning och nyexploatering.
• Höjd trafiksäkerhet och förbättrade gång- och
cykelmöjligheter.

• Skapa trevliga offentliga platser och förutsättningar
för viss service.
• Förbättrade gång- och cykelmöjligheter till bland
annat pendeltågsstationen i Segersäng.
• Ta vara på förutsättningarna med närhet till
kultur- och naturområden av hög kvalitet.

Stora Vika
Orten Stora Vika är en av landets sist byggda bruksorter
och bebyggelsen är av riksintresse. Utvecklingsmöjligheter
i korthet:
• Viss förtätning och ny bebyggelse öster om orten.
• Bevara ortens karaktär.
• Förbättrade förutsättningar för service och
arbetsplatser.
• Frågor om utveckling av service och bostäder samt
bevarande kommer att studeras närmare i ett
utvecklingsprogram för orten.

• Bevarande av kulturmiljöerna.

Lidatorp och stråket Nynäshamn-Ösmo

• Lokalisering av ny bebyggelse bevarandefrågor
och servicestruktur och trafikfrågor utreds
närmare i ny FÖP.

Trycket på att bebygga området längs väg 73 har ökat
sedan planerna på den nya motorvägen blev aktuella.
I Lidatorp har en ny tätort skapats. Utvecklingsmöjligheter
i korthet:
• I Björsta planeras cirka 45 nya enfamiljshus samt
en större handelslokal.

Grödby
Det finns ett stort intresse för att utveckla småsamhället
Grödby i nordvästra Sorunda. Utvecklingsmöjligheter i
korthet:
• Länka samman områdena Grödby, Fagervik och
Grödbylund.
• Förbättrade gång- och cykelmöjligheter till bland
annat Sunnerby-Spångbro.

• I Källberga planeras ett nytt område med bostäder
och verksamhetslokaler.
• Länka samman Källberga, Lidatorp och Björsta
med gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik.
• Förbättrade gång- och cykelmöjligheter på östra
sidan om väg 73 mellan Ösmo och Nynäshamn.
• Minimera barriäreffekter av väg 73 och järnvägen.

• Skapa trivsamma offentliga platser.
• Förbättrade förutsättningar för service och
arbetsplatser.
• Befintlig fritidshusbebyggelse i Fagervik omvandlas
till permanentstandard i samband med utbyggnad
av kommunalt VA.
• Hur utvecklingen ska ske för att åstadkomma en
sammanhållen ort studeras närmare i en FÖP.
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2

Allmänna intressen
Riksintressen
Kommunens riktlinjer

I denna andra del av översiktsplanen redovisas allmänna
intressen, riksintressen och kommunens riktlinjer. Tyngdpunkten ligger på hur utvecklingen ska ske för att uppnå
vision och mål som presenteras i första delen.

1 Boende och bostäder
Nynäshamn växer och nya bostäder byggs i kommunens samtliga orter. En attraktiv boendemiljö
är viktig för människors välbefinnande.

35000

1.1

34000

Nynäshamns kommun är till ytan den största1 kommunen
på Södertörn och den näst glesast2 befolkade. Sedan 1999
har befolkningen ökat med 10 procent och idag bor drygt
26 0003 invånare i kommunen. Befolkningen bedöms
öka betydligt under planperioden. Utgångspunkten i
denna översiktsplan är att befolkningen kommer att öka
till 35 000 invånare år 2030, vilket innebär en befolk
ningsökning med mellan 1 till 2 procent per år.4
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Befolkningsutveckling

Befolkningsutveckling
Kommunens prognos
RUFS högt scenario
RUFS lågt scenario
Linjär (befolkningsutveckling)

Befolkningsutveckling 1999-2010, kommunens prognos 2010-2030 samt
RUFS nivåer för planberedskap

I Regional utvecklingsplan för Stockholm län (RUFS
2010) anges den nivå för bostadsbyggande som kommun
erna bör ha planberedskap för ur ett regionalt perspektiv
för att Stockholms län ska kunna växa enligt de väntade
prognoserna. Nynäshamns kommun växer i snabbare takt
och den egna prognosen för framtiden överstiger den som
rekommenderas i RUFS 2010.
Befolkningsutvecklingen är inte stabil över tiden utan
påverkas av konjunkturläget, kommunikationer och
arbetsmarknad. Befolkningsförändringarna i Nynäshamns kommun visar, sett ur ett längre perspektiv, en
stark koppling till utvecklingen i Stockholmsregionen
som helhet. Troligtvis förstärks detta i samband med att
pågående infrastruktursatsningar färdigställs och kom
munen på allvar kan bli en del av den större arbetsmark
naden i Mälardalen.
LÄS MER: Nynäshamns kommuns befolkningsprognos.

1.2

Strategisk boendeplanering och
bostadsförsörjning

Boendeplanering handlar om att bedöma hur mycket och
vilken typ av bostäder som behövs i kommunen, men
också om att anpassa befintliga bostäder efter nya behov
och förväntningar. I Nynäshamns kommun ingår rikt
linjer för bostadsförsörjning i översiktsplanen.
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Bostadspolitiska mål
Det nationella målet för bostadsmarknaden är långsiktigt
väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas
efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot
behoven. Kommunerna ansvarar för att ta fram riktlinjer
för bostadsförsörjningen en gång per mandatperiod.8
Nynäshamns kommun erbjuder en stor variation av olika
boendemiljöer, på såväl landsbygd som i stad, vid havet
eller i en genuin kulturbygd. En viktig faktor för att nå
kommunens vision är att ge invånarna, både nuvarande
och kommande, möjlighet till en attraktiv boendemiljö.
Hur detta definieras varierar mellan olika människor och
behoven påverkas av var i livet man befinner sig. Därför
är det viktigt med ett varierat utbud av bostäder när det
gäller läge, hustyper, upplåtelseformer, storlek med mera.
Den nya översiktsplanen ska ge förutsättningar såväl för
inflyttning till kommunen som för den som vill flytta
inom kommunen till en ny form av boende. Bostadsför
sörjningen ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt

hållbar. Det innebär att bostadsbyggandet i huvudsak
ska ske i områden där grundläggande infrastruktur i form
av gator, kollektivtrafik, service, vatten och avlopp redan
finns eller kan tillkomma. Bedömningen av om service
kan tillkomma beror exempelvis på kostnaden för anslut
ning till kommunalt vatten och avlopp samt på naturliga
förutsättningar och hänsynstaganden.
Flera av kommunens lokala miljömål berör bostadsbyg
gandet. Bland annat tas närhet till kollektivtrafik9 och
grönområden upp. Kommunen har även en rad andra
riktlinjer som syftar till att bidra till ett bostadsbyggande
med god kvalitet, till exempel finns en tillgänglighetsplan,
en dagvattenpolicy och en trafikplan.
Nyexploatering kan bidra till att förbättra förutsättning
arna för god kollektivtrafik i området genom att skapa ett
större resandeunderlag. Se även kapitlet om Transporter
och hållbart resande. Bostadsnära natur- och parkmark
fyller viktiga sociala och rekreativa funktioner. Grön
områden är av stor betydelse för människors fysiska aktivitet,
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för barns och ungdomars utveckling och bidrar med
viktiga upplevelsemässiga kvaliteter. Personer i alla åldrar
har behov av gröna närområden för korta promenader och
en vacker omgivning runt bostaden. Nära bostaden är det
särskilt viktigt med platser där både mindre och lite större
barn kan leka och umgås.
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Även den befintliga landskapsbilden och topografin ska så
långt möjligt bevaras genom att tomtplats och byggnader
anpassas så att onödiga markingrepp (till exempel schakt
ning och utfyllnad) undviks.
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Byggandet sker på marknadens villkor, men det är
kommunen som genom planmonopolet ger marknaden
förutsättningar att fungera och agera. I de flesta fall är
det markägaren som tar initiativ till planläggning och
exploatering. Kommunen bedömer lämpligheten enligt
plan- och bygglagen, miljöbalken, översiktsplanen och
övriga kommunala riktlinjer. Genom det kommunala
bolaget Nynäshamnsbostäder har kommunen ett direkt
operativt ansvar att förverkliga bostadspolitiken lokalt.
Det kommunala bostadsbolaget Nynäshamnsbostäder
äger och förvaltar 43 procent av det totala lägenhets
beståndet i flerbostadshus (cirka 2 700 lägenheter).
Bolaget har lägenheter i Nynäshamns stad, Ösmo,
Stora Vika och Sunnerby-Spångbro.11

Analys av behovssituationen
Nynäshamns kommun spår en stark befolkningstillväxt
och ser därför att det finns ett stort behov av nya bostäder
i kommunen. Med en ökad befolkning ökar även behovet
av skola, barnomsorg, vård, omsorg och socialt boende.
En trend bland kommunens äldre och personer med
funktionsnedsättning är att fler vill bo i Nynäshamns
stad.12 Kön för att få ett boende på något av de särskilda
boendena i staden är lång, medan det går att få plats på
boenden i andra delar av kommunen inom relativt kort
tid. Behovet av särskilt boende för äldre sammanhänger
främst med antalet kommuninvånare över 80 år men
även förändringar av lagstiftning och riktlinjer för bi
ståndsbedömning samt utvecklingen inom hälso- och
sjukvården.13
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Efterfrågan på hyresrätter är stor inom kommunen. Det
finns ingen kö utan lägenheterna erbjuds marknaden i
takt med att de blir lediga. För dem som vill bygga små
hus finns en tomtkö. Kommunen äger förhållandevis lite
mark och i dagsläget finns ingen mark som kan erbjudas
dem som står i kön. Det är dock viktigt att de som köar
erbjuds boende i kommunen. Därför lämnas uppgifter
om tomtkön till privata exploatörer, som uppmanas att
kontakta de köande för att informera om vilka bostäder
som byggs i kommunen.

Flerbostadshus

Befintligt bestånd

Av alla lägenheter i kommunen är flest, drygt 5 000 stycken,
upplåtna med hyresrätt i flerbostadshus. Fler än hälften av
invånarna äger sin bostad (villa, radhus eller bostadsrätt).
De allra flesta bostäder med äganderätt finns i småhus,
vilket kan förklaras med att äganderätt i flerbostadshus,
där bostadsrätt är det vanligaste, är en relativt ny företeelse
i Sverige. De flesta flerbostadshus ägs av offentliga ägare
såsom stat, landsting, kommuner eller kooperativ medan
de flesta småhus ägs av enskilda personer.18
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Sedan 1990 har det byggts i genomsnitt 70 bostäder per år,
fördelat på 49 procent småhus och 51 procent i flerbostads
hus. Hur stor andel som byggts i småhus respektive flerfa
miljshus varierar över tid, 1990 byggdes 29 procent av
bostäderna i flerfamiljshus och motsvarande siffra var år
2009 hela 85 procent.16 I kommunen finns få stora lägen
heter i flerbostadshus. De flesta bostäder med fyra rum
eller fler finns i småhus.17 Fördelningen mellan olika delar
av kommunen är ojämn. Flera orter har mycket få eller sak
nar helt flerbostadshus, exempelvis Landfjärden, Segersäng
och Grödby.

6000

re

Precis som i övriga landet byggdes många bostäder under
rekordåren på 1960-talet. De flesta bostäderna tillkom
under perioden i flerbostadshusområden, såsom Nicksta
höjden i Nynäshamns stad och Musköten i Ösmo.

Andelen bostäder i flerbostads- respektive småhus 2009-12-31

Hy

I Nynäshamns kommun finns totalt cirka 11 550 bostäder,
fördelat på cirka 6 200 lägenheter i flerbostadshus och 5 350
småhus.14 I genomsnitt bor 2,23 personer i varje bostad.15

Småhus

Småhus

Antalet bostäder per upplåtelseform 2009-12-31
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• Bostadsbyggandet ska bidra till en ekonomiskt, socialt och
miljömässigt hållbar utveckling.
• Alla bostäder ska erbjuda god boendekvalitet och boendemiljö
där människors hälsa, trygghet och säkerhet beaktas.

foto: SÖDERGRUPPEN arkitekter

Riktlinjer för bostadsbebyggelse

• Ny bostadsbebyggelse ska ha tillgång till grön- och parkområden,
enligt kommunens lokala miljömål, såväl i omgivningen som
inom planområdet.
• Det ska finnas ett varierat utbud av bostäder avseende storlek,
hustyp och upplåtelseform inom olika delar av kommunen.
• Områden som planeras för bostäder bör så långt möjligt integreras med andra funktioner så som arbetsplatser, service och kultur.
• Alla bostäder ska lokaliseras i områden där grundläggande infrastruktur i form av gator, kollektivtrafik, fjärrvärme, vatten och
avlopp, redan finns eller kan tillkomma.
• De kommunalekonomiska konsekvenserna, tillgången till offentlig
service, arbetsplatser och kollektivtrafik utgör viktiga bedömningsgrunder för lokalisering av nya bostäder.
• Bostadsgård och byggnader ska anpassas efter topografin så att
onödiga markingrepp (t ex schaktning och utfyllnad) undviks.
• All ny bebyggelse lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 1 000 meter från pendeltågstation (fågelvägen).

			

Planerat antal nya bostäder

Nynäshamn			

2000

Ösmo 		

500

Lidatorp, Källberga och Björsta		

500

Sunnerby-Spångbro 		

150

Segersäng 		

290

Grödby 		

180

Stora Vika 		

80

Landfjärden 		

350

Landsbygden och skärgården 		

200

Totalt 			

4250

Nya bostäder
Uppskattat antal nya bostäder till och med år 2030

För att kunna uppnå en befolkning på 35 000 invånare år
2030 behöver det byggas cirka 4 250 nya bostäder i kom
munen.19 Det motsvarar cirka 190 bostäder per år under
perioden fram till år 2019.20
Bostadsbyggandet är konjunkturkänsligt och påverkas av
nationell bostadspolitik. Dessutom är det inte alla planer
som förverkligas. Vissa år kommer byggandet inte att vara
tillräckligt, medan det under andra år kommer att över
stiga 190 bostäder. För att säkerställa god kvalitet och ett
tillräckligt byggande bör det planläggas för fler bostäder
än vad det egentligen finns behov för.
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Segersäng by

Redan idag rymmer kommunens detaljplaner (nyligen
antagna men ej byggda samt pågående detaljplanearbete)
knappt 3 000 nya bostäder. Av dessa är cirka 40 procent i
småhus och cirka 60 procent i flerbostadshus. 88 procent
av de planerade bostäderna ligger i orterna Nynäshamn
och Ösmo och det är enbart där det planeras för flerbo
stadshus. Mindre än tre procent av bostäderna ligger ut
anför orterna i den bärkraftiga ortsstrukturen, det vill
säga de befintliga tätorterna.
Bostäder som byggs när översiktsplanen antas räknas inte
in i tabellen över nya bostäder per kommundel. De bostäder
som planlagts för, men som inte byggts, ingår dock i över

Kvarteret Apotekaren, Nynäshamn

siktsplanens översiktliga bedömning av hur många bostäder
som kan tillkomma under perioden fram till år 2030.
Nya bostäder ska i första hand tillkomma i kommunens
orter i enlighet med översiktsplanens strategier och rikt
linjer. Under respektive ort i kapitel 10 presenteras pågå
ende planer och utvecklingsmöjligheter.
Förutsatt att VA-frågan löses är det möjligt med ett visst
tillskott av bostäder på Oxnö, Svärdsö, Torö och Lisö
genom permanentning av fritidshus och eventuellt viss
ny bebyggelse. Detta beskrivs närmare i kommunens
VA-handlingsplan som är under framtagande.21
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2 Bebyggelse och kulturmiljö
Översiktsplanen ska ange hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. Det är därför viktigt att
peka ut områden som kan bebyggas samt hur bebyggelsen ska utformas och lokaliseras.

Riktlinjer för bebyggelsemiljö
Staden och orterna ska planeras så att de blir:
• sammanhållna
• integrerade
• inbjudande
• fulla av aktiviteter

Riktlinjer för hållbart och energieffektivt
byggande
Vid planering och projektering av ny bebyggelse, samt vid om- och tillbyggnad, ska:
• hushållas med energi, vatten och byggnadsmaterial. Såväl byggprocessen som förvaltningen under byggnadens hela livscykel
ska miljöanpassas.
• byggnadsmaterial användas med minimal klimatpåverkan i såväl
tillverkning, byggprocess, transporter och uppförande. Exempel
vis genom träkonstruktioner eller användande av grön cement.  
• bebyggelsen lokaliseras på ett sådant sätt att ett optimalt
energiutnyttjande kan erhållas och så att topografi och värdefulla natur- och vattenmiljöer bevaras.
• de högsta miljökraven enligt Miljöbyggnad eller motsvarande
certifiering uppfyllas samt Energimyndighetens definition för
energieffektiva byggnader följas.

2.1

Ny bebyggelse

Nya hus byggs och kan finnas kvar under hundratals år.
Samtidigt som ny bebyggelse ska visa respekt för den
befintliga bebyggelsemiljön ska den vara ett verk av sin tid.
Bebyggelsen ska kunna anpassas och användas efter tidens
behov och samtidigt ta hänsyn till befintliga miljöer, vilket
bidrar till en framåtsträvande och miljösmart kommun. För
att möjliggöra en varierad användning av bebyggelsen krävs
att det i detaljplaner tillåts fler ändamål än bostad i de lägen
där det är eftersträvansvärt.

Kvaliteter i bebyggelsemiljön
Arkitektur och stadsplanering är en del av vår kultur och
vårt samhälle. Det som byggs och de mellanrum som
skapas i staden mellan byggnaderna påverkar människors
sätt att leva.
I staden och i kommunens orter eftersträvas ett hållbart
liv enligt kommunens strategier för samhällsutveckling.
Det innebär att byggnader och verksamheter ska placeras
så att de upplevs som nära, att det är korta gångavstånd.
Om det finns något att titta på och upplevelser längs vägen
blir det intressant att röra sig i de offentliga rummen.
Mindre torg kan skapas för att bjuda in den förbipasserande
att sätta sig en stund, spela ett parti boule eller liknande.
Flera entréer längs en fasad gör gatorna mer levande.
Nynäshamns kommun kommer att ta fram ett gestaltnings
program som ska tydliggöra och öka kommunens ambitio
ner när det gäller arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Det
är angeläget att visa på kommunens strategiska hållning och
ange riktlinjer när kommunen växer och utvecklas. Pro
grammet bidrar även till en ökad samsyn mellan de olika
aktörerna som är inblandade i samhällsbyggandet.
LÄS MER: Ett gestaltningsprogram för Nynäshamns stad
(ska tas fram i samband med FÖP Nynäshamns stad).

Hållbart och energieffektivt byggande
Energieffektiva byggnader är en god framtidsinvestering
som skapar långsiktig hållbarhet. Genom att ställa krav på
energieffektivitet i nya byggnader minskas klimatpåverkan
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Kulturmiljöer
ByggnadsminneN
1 Fållnäs gård
2 Norr Enby gård
3 Nynäs Gårds lokstall
4 Sandtäppan
5 Villa Torsvi
6 Ösmo station
7 Landsorts fyr
8 Kustartilleribatteriet
9 Kustartilleribatteriet

Fornlämning
Områdesbestämmelser
Kulturområde, helhetsmiljö
Kulturområde, närmiljö
Utsnitt karta sidan 46
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och energikostnader, något som allt fler konsumenter
uppmärksammar och efterfrågar. Det ekologiskt hållbara
är också ekonomiskt och socialt hållbart.
Den största delen av en byggnads klimatpåverkan kom
mer, sett utifrån ett livscykelperspektiv, av energianvänd
ningen under byggnadens livslängd. Därför ska alla nya
byggnader vara så kallade nära-nollenergibyggnader se
nast 2020. För offentligt ägda byggnader ska alla byggna
der vara nära-nollenergibyggnader senast 2018, enligt
EU-direktiv.22 För att nå upp till dessa krav ska all ny
bebyggelse lokaliseras på ett sådant sätt att ett optimalt
energiutnyttjande kan erhållas och så att topografi och
värdefulla natur- och vattenmiljöer bevaras.
Även byggprocessen är energikrävande och har en stor kli
matpåverkan, exempelvis beräknas cementtillverkningen
stå för cirka 5 procent av de globala koldioxidutsläppen.
Alternativ finns, exempelvis kan byggnationer göras i trä,
vilket har fördelen att koldioxid binds i byggnaden, kon
struktionen blir lättare och kan prefabriceras, vilket ger
minskade transporter och kortare byggtid. Där trä inte
kan nyttjas kan exempelvis så kallad grön cement använ
das, med betydligt lägre klimatpåverkan än traditionell
cement.
I Nynäshamns kommun ställs krav på att nya byggnader
ska vara miljöanpassade och energieffektiva lågenergi
byggnader enligt Energimyndighetens aktuella defini
tion23. För att underlätta för byggbranschen att bygga
miljö- och klimatsmart ska dessutom kriterierna enligt
Miljöbyggnad – nivå guld 24 följas eller motsvarande krite
rier i annat miljöklassningssystem.
LÄS MER: Regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamns
kommun (2012).

2.2 Kulturmiljöer
Ansvaret för att bevara och föra vidare kulturmiljöer till
kommande generationer är en nationell angelägenhet som
delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hän
syn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar
eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön
så långt möjligt undviks eller begränsas.25
Det är lätt att tänka på kulturmiljöer som något som måste
vara mycket gammalt. Även relativt nya byggnader och
miljöer kan vara så typiska för sin tid att de kan betraktas
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som kulturmiljöer värda att bevara. Samtidigt som det vi
bygger idag ska ta hänsyn till befintliga miljöer är de skap
elser av nuet. Det är därför intressant att under hela plan
processen ställa sig frågan vad av det vi bygger idag som
framtida generationer kommer att vilja bevara?

Kulturhistoriskt intressant bebyggelse och
närmiljöer
De områden som har bedömts som särskilt värdefulla ur
kulturmiljösynpunkt är klassade som riksintresse för kul
turmiljövård eller utpekade som helhets- och närmiljöer i
kommunens kulturmiljöprogram, i bebyggelseinventeringar,
industriminnesförteckningar och liknande.
I de kulturhistoriskt intressanta by- och gårdsmiljöerna, 
så kallade närmiljöer, som är utpekade och beskrivna i
kulturmiljöprogrammet26 samt i områden av riksintresse,
ska den ursprungliga karaktären bevaras. För att skydda
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan kommunen,
enligt plan- och bygglagen, i detaljplan använda beteck
ningen K, k, Q eller q i kombination med skyddsbestämm
elser och rivningsförbud, alternativt reglera skyddet genom
områdesbestämmelser. I del 3 under avsnittet Områdes
bestämmelser anges var sådana finns och var det ska tas
fram nya.
I kulturmiljöprogrammet har ett antal helhetsmiljöer
definierats, dessa sammanfaller till stor del med områden
som är klassade som riksintressen. En helhetsmiljö definier
as som områden där en kulturhistoriskt värdefull struktur
finns bevarad.
Byggnader är en stor och viktig del av vårt kulturarv,
de berättar om sin tids behov och stil. Hus byggda före
1930 finns beskrivna i en bebyggelseinventering som
omfattar hela kommunen. En kulturhistorisk värdering
har gjorts i klasserna omistlig, värdefull och intressant.
Inventeringen ska uppdateras. En särskild inventering
kan behöva göras för tätorternas kulturmiljöer. I vissa
områden kan områdesbestämmelser behöva antas.
Även landskapsavsnitt som är värdefulla ur kulturmiljö
hänseende, exempelvis jordbrukslandskapet vid Djursnäs,
ska bevaras. Många av de traditionella byggnaderna på
landsbygden, så som lador, kvarnar och magasin, har
förlorat sin funktion. Byggnaderna är viktiga för helhetsupplevelsen av landskapet och kulturarvet. För att
motivera att byggnaderna bevaras kan de få nya använd
ningsområden.

LÄS MER:
Kulturmiljöprogram för Nynäshamns kommun (1983/delvis
uppdaterat i ÖP 2012 under respektive ortsbeskrivning).
Bebyggelseinventering för Nynäshamns kommun (1978)
(ska uppdateras).
Industriminnen i Nynäshamns kommun: inventering (1978).

Byggnadsminnen
Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien
som har stor betydelse för förståelsen av dagens och morgon
dagens samhälle. Det är länsstyrelserna som beslutar om en
byggnad ska byggnadsminnesförklaras. För att reglera hur
det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skydds
bestämmelser eller föreskrifter för varje byggnadsminne.
I Nynäshamns kommun finns nio anläggningar och mil
jöer som är skyddade som byggnadsminnen. Dessa är (siff
ran visar beteckning på kartan på sidan 43); Fållnäs gård
i Sorunda (1) och Norr Enby gård i Sorunda (2), Nynäs
Gårds lokstall (3), Sandtäppan (4) som är Asplunds sommar
villa, Villa Torsvi (5) i Torö socken, Ösmo station (6),
Landsorts fyr (7), Kustartilleriebatteriet på Landsort (8)
samt Kustartilleribatteriet på Järflotta (9).27

Fornlämningar
I Nynäshamns kommun finns många fornlämningar, det
vill säga spår efter äldre mänsklig verksamhet. Fornlämn
ingar skyddas av Lagen om kulturminnen (KML). Det är
förbjudet att utan tillstånd från Länsstyrelsen på något sätt
förändra, ta bort, skada eller täcka över en fornlämning.
LÄS MER: Riksantikvarieämbetets webbaserade
fornminnesregister (Fornsök).
De äldsta fornlämningarna i kommunen är från cirka
4 500 f. Kr. och återfinns i norra Sorunda, vid Pipartorp
och Fagersjön. Då, efter den senaste istiden, stod de låg
länta delarna av Södertörn under vatten. Södertörn var ett
skärgårdslandskap, här fanns gott om fisk, säl och sjöfågel.
De trånga vikarna gav ett gott skydd åt människornas
boplatser.
Människorna som fanns här under mellersta stenåldern
levde i små kringströvande grupper, de livnärde sig främst
av det som havet gav. Boplatserna var troligen tillfälliga
lägerplatser. Lite längre fram i tiden, under yngre stenål
der (cirka 2 500-1 500 f.Kr.), livnärde sig människorna i
huvudsak av säljakt och fiske. Ett stort antal så kallade
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Riktlinjer för bevarande av kulturmiljöer
Inom områden som bedömts vara särskilt värdefulla ur
kulturmiljösynpunkt ska:
• kulturmiljön lyftas fram som en resurs som gör området attraktivt.
• kulturmiljöaspekterna väga tungt vid planering och nybyggnation,
i synnerhet inom riksintresseområden.
• större bebyggelsegrupper eller andra större förändringar inte
tillkomma.
• placeringen av nya hus på landsbygden ske i anslutning till befintliga
gårdar, i skogsbryn etcetera i enlighet med bebyggelsetraditionen.
• ny bebyggelse utformas och placeras så att det kulturhistoriska
värdet i området bevaras.
• landskapskaraktärer och sammanhang i landskapet bevaras
inklusive kulturhistoriska vägar.
• byggnader inte förvanskas vid renovering eller ombyggnader.
• ljudmiljön beaktas (exempelvis kyrkklockor och vattendrag.
Nya kulturmiljövärden skapas idag och detta ska beaktas vid ny
bebyggelse. Hänsyn ska även tas till nya byggnader av speciell karaktär
som kan sägas vara tidstypiska, även om de är relativt nya och ännu
inte klassats som kulturhistoriskt viktiga.

gropkeramiska boplatser är kända på Södertörn, bland
annat vid Stora Vika och vid Sittesta.
I och med att landhöjningen fortgick förändrades så
småningom livsbetingelserna. Den dominerande näringen
under bronsåldern (cirka 1 500-2 000 f. Kr.) var troligen
boskapsskötsel. Fynden från bronsålder är relativt få.
Bebyggelsen verkar ha varit begränsad till västra delen
av Sorunda och mellersta delen av Ösmo.
Huvuddelen av kommunens fornlämningar är gravfält från
järnålder (cirka 200 f.Kr. – 1000 e.Kr.) då bygden börjar
befolkas. Många av gravfälten är stora, däribland Ottersta,
Berga, Blista och Tibble i Sorunda samt Älby, Blista, Säby
och Stymninge i Ösmo. Alla gravfälten ligger i anslutning
till de förhistoriska byarna. Bebyggelselägena sammanfaller
till stor del med de nuvarande byarna. Vid slutet av järn
åldern var troligen drygt 75 av de nuvarande byarna och
gårdarna i kommunen bebyggda. Bebyggelsen bestod oftast
av ensamgårdar med hushåll bestående av 8-10 personer.
Det betyder att det skulle ha bott cirka 600-700 invånare
i kommunen år 1000 e.Kr. När kristendomen gjorde sitt
intåg i slutet av 1100-talet byggdes kyrkorna i Sorunda
och Ösmo. De gamla gravfälten övergavs till förmån för
kyrkogårdarna.
Kartan visar ett utsnitt av den centrala Sorundabygden
och vill exemplifiera hur kulturlandskapet formats. Den
blåa ytan illustrerar det sjösystem som genomkorsade kom
munen. Det är samma yta som än idag kallas för Dyarna
och som var våtmark fram till 1870-talet, då området slut
ligen dikades ut och bildade den idag sammanhängande
slätten. De mörka prickarna visar olika fornlämningar,
främst gravfält från järnålder (cirka 500 f.kr. - 1000 e.kr.).
Gravfälten låg i anslutning till en bosättning, vars spår vi
inte hittar. Det beror på att byn ofta ligger kvar på samma
plats än idag. Gravfälten (och boplatserna) ligger placerade
längs kanten på den gamla våtmarken, som i stort format
kulturlandskapet.

Historiskt utsnitt av centrala Sorundabygden
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Midsommarstång från Sorunda
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3 Näringsliv och arbete
För att nå målet om en attraktiv kommun är arbetsplatser, service, handel och ett dynamiskt näringsliv
viktiga faktorer.

3.1

Näringslivsutveckling

Det ska vara attraktivt för företag att etablera sig och växa i
kommunen. Ett bra företagsklimat är viktigt för kommun
ens utveckling, genom att det skapar lokala arbetstillfällen
och kan bidra till en ökad inflyttning. Ett gott företags
klimat handlar även om tillgången till kvalificerad arbets
kraft, tillgången till bostäder och en bra infrastruktur.
Kommunen samarbetar med övriga Södertörnskommuner
och de lokala näringslivsorganisationerna för att utveckla
det lokala näringslivet och stöttar, genom rådgivning,
personer som har affärsidéer och vill starta företag via
Nynäshamn-Haninge Nyföretagarcentrum. Det är vik
tigt att kommunen fortsätter arbetet med att utveckla
servicen och tillgängligheten för företagare genom till
exempel ”Företagslotsen”, som innebär att företagen bara
behöver ringa ett telefonnummer för att lotsas vidare t ill
rätt person för sitt ärende.
Näringslivet i kommunen består av ett stort antal medel
stora och små företag, främst inom service- och tjänste
sektorn men även inom transport och logistik, vilka i stor
utsträckning är trafikintensiva branscher med lågutbildad
arbetskraft. Flest arbetstillfällen finns idag inom närings
grenarna vård och omsorg, utbildning, handel och kom
munikation, tillverkning/utvinning samt byggindustri.
Kommunen är den största arbetsgivaren, därefter kommer
Nynas AB. Basnäringarna, jord- och skogsbruk, ger
viktiga arbetstillfällen i kommunen, men har under
1900-talet kompletterats med främst industri och
offentlig service.
Det finns ett stort intresse från företag att etablera sig i
kommunens verksamhetsområden och det startas många
nya företag, framförallt inom tjänstesektorn. I takt med att
verksamhetsområden i de centrala delarna av Stockholms
regionen bebyggs med bostäder behöver verksamheterna
finna nya platser att etablera sig på. Med de nya förutsätt
ningar som bättre kommunikationer till Nynäshamn ger,
är kommunen ett bra alternativ för nyetableringar. Många
av de inflyttade Nynäshamnsborna tar med sig sina företag
till den nya bostadsorten.
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LÄS MER: Vision 2015 – om kommunens näringslivssatsning. ”Nynäshamn är ett av Stockholmsregionens
mest attraktiva områden att bo och verka i. Porten
till Skandinaviens huvudstad. En havsnära livsmiljö.
En plats för de kräsna. Frihet att utvecklas”  28

3.2 Arbetskraftsförsörjning, utbildning
och pendling
Arbetsmarknaden i kommunen har sedan slutet av 90-talet
varit gynnsam med en stark tillväxt av arbetstillfällen.
Detta, i kombination med en liknande utveckling i hela
länet, har inneburit en låg arbetslöshet.
Nynäshamns kommun har under de senaste 20 åren successivt blivit en del av Stockholmsregionens arbetsmarknad.
Detta tydliggörs av det faktum att år 1987 pendlade en
tredjedel av den förvärvsarbetande befolkningen till arbeten
i andra kommuner, 2009 pendlar hälften.29 Den omfat
tande pendlingen gör att många av kommunens invånare
är beroende av väl fungerande kommunikationer till kring
liggande kommuner, för att vardagslivet ska fungera. I
dagsläget är kommunikationerna till länets västra och syd
västra delar mindre bra, både avseende kollektivtrafikutbud
och vägstandard. Pendlingsmöjligheterna till andra kom
muner än de som ligger längs med stråket vid väg 73 och
Nynäsbanan är därmed mycket sämre än de borde vara,
vilket också syns i statistiken över var utpendlarna arbetar.
Arbetsgivare i kommunen är beroende av arbetskraftsför
sörjning från andra kommuner, speciellt de arbetsgivare
som behöver högskoleutbildad personal. Detta illustreras
även tydligt i pendlingsmönstret till Nynäshamn eftersom
de som pendlar till Nynäshamn i större utsträckning än
kommuninvånarna har högskoleutbildning. Av de som
arbetar i kommunen pendlar 17 procent till Nynäshamn
från andra kommuner. Hela Stockholmsregionen riskerar
att stå inför en brist på högutbildade år 2030. Den södra
regiondelen rymmer en stor del av det potentiella student
underlaget, medan den högre utbildningen har sin verk
samhet i den centrala regionkärnan eller strax norr om
den.30 Med närhet till en högskola eller ett universitet visar

erfarenheten att övergången till högre studier ökar. En
hög utbildningsnivå hos invånarna skapar förutsättningar
för ett bredare utbud av företag som är intresserade av att
etablera sig i kommunen. Nynäshamns kommun har, i en
jämförelse med regionen i övrigt, en låg andel studenter
som tre år efter avslutat gymnasium har påbörjat en ut
bildning vid högskola eller universitet. För Nynäshamns
kommun betyder detta att tillgängligheten till högre
studier måste öka. Det är därför viktigt att det finns
möjlighet att läsa på distans, att KTH:s filialutbildning
finns kvar i Haninge och att kommunikationerna till
Södertörns högskola förbättras.
Att locka kvalificerad arbetskraft att välja Nynäshamn som
livsmiljö kräver bland annat utveckling av boende- och fri
tidsmiljöer, kultur och nöjen samt förbättrade kommunika
tioner, både inom kommunen, med övriga Södertörn och
i Stockholmsregionen. Kommunen deltar i EU-projekt och
samarbeten med andra kommuner inom regionen, bland
annat för att matcha arbetskraft med arbetsmarknadens
efterfrågan.
LÄS MER: Rapport om pendling till och från Nynäshamns
kommun (2010).

3.3

Verksamhetsområden

Av kommunens verksamhetsområden planeras för utök
ning av Kalvö, Vansta och i anslutning till den planerade
Norvikshamnen. I de områden som är planlagda för stö
rande verksamheter ska enbart sådana lokaliseras. Ickestörande verksamheter lokaliseras med fördel i områden
med bostäder och centrumfunktioner i centrala lägen.
Befintlig mark för verksamhetsområden, tillsammans
med planerade utökningar och planlagd mark som inte
är bebyggd, bedöms täcka behovet under planperioden.

Nynäshamn
I de norra delarna av Nynäshamns stad finns flera stora
verksamhetsområden av varierande karaktär. I området
Nynäshamns Business Park blandas olika funktioner
såsom bostäder, handel och en del kontor. Idag ligger
området i utkanten av centrum, men ambitionen är att
stärka kopplingen till stadens övriga handelsutbud och
hamnområde. Hammarhagen och Rappsta ligger relativt
centralt i stadens norra delar. Där finns en mix av företag
som är verksamma inom bland annat byggverksamhet,
service av motorfordon, tillverkning, partihandel och
olika typer av företagstjänster. Området kan komma att
beröras av en ny infart från väg 73 till Nynäshamns stad.

Raffinaderiområdet är ett mycket stort område för olje
framställning. Inom området ligger även ett värmeverk
och en LNG-terminal. I anslutning till området, på
Norviksudden, planeras för en ny hamn samt för logistik
verksamhet och en företagspark.
Kalvö ligger i nära anslutning till väg 73 och där finns
företag inom bland annat partihandel, byggverksamhet,
metallbearbetning och bilprovning. Det finns även plats
för återvinning av berg- och grusmaterial. Området
planeras utökas.
Infarten till Nynäshamns stad vid väg 73 kantas av verk
samhetsområden. Områdena längs vägen blir det första
som möter stadens besökare som kommer med bil, det är
därför viktigt att verksamheter längs vägen får en attraktiv
utformning.

Ösmo
I och omkring Ösmo finns två verksamhetsområden.
Vansta är ett stort område, som delvis behöver åtgärdas
för markavvattning innan marken kan tas i bruk för plan
lagd verksamhet. Älby är ett område längs väg 73, cirka
3 kilometer från Ösmo centrum, med verksamheter inom
småindustri och anläggning. I direkt anslutning till Älby
verksamhetsområde ligger ett vattenskyddsområde, vilket
begränsar möjligheterna att utöka området.

Sunnerby
Sunnerby verksamhetsområde ligger inom vattenskydds
område, vilket innebär restriktioner för verksamheterna
inom området. Idag finns här företag inom verkstad och
återvinning. Det finns ledig mark för nya etableringar.

Stora Vika
I Stora Vika verksamhetsområde har det pågått olika verk
samheter i den gamla cementfabriken. I anslutning till
området finns en hamn med omfattande leveranser av
olika bulkprodukter såsom biobränslen till energianlägg
ningar i regionen och ett kalkbrott där det inte pågår
någon brytning.

3.4

Service, handel och kultur

Kommersiell och offentlig service påverkar hur attraktivt ett
område är för boende och etablering av nya verksamheter.
Tillgången på service har även stor betydelse för män
niskors resvanor, hur långt man reser och med vilket färd
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Riktlinjer för arbetsplatser, verksamheter,
service, handel och kultur
• Fler arbetstillfällen ska skapas och det lokala näringslivet ska
fortsätta att utvecklas.
• Arbetsplatser och verksamheter som inte är störande ska i
första hand lokaliseras till centrala lägen och blandas med
bostäder, service och kultur.
• Personal- och besöksintensiva verksamheter ska lokaliseras
i lägen med god kollektivtrafikförsörjning.
• Service och handel ska lokaliseras i tätorter med god
kollektivtrafikförsörjning.
• Nya skolor ska placeras nära kollektivtrafik för att kunna
ta emot elever och personal från annat håll än närområdet.
• Nya förskolor bör vara friliggande, placeras nära bostäder
och i pendlingsriktning.
• Branscher med många transporter ska lokaliseras där det
finns god infrastruktur.
• Verksamhetslokaler, främst i markplan, ska finnas längs
centrala stråk i orterna.
• Dagligvaruhandel ska finnas där det finns bostäder.
• Externa handelscentra undviks.
• Störande verksamheter ska samlokaliseras.
• Bostäder ska lokaliseras så att befintliga verksamheter kan
fortsätta utvecklas.
• Behovet av mark för skola, barnomsorg, vård, omsorg och
socialt boende ska bedömas tidigt i planprocessen.
• Attraktiva servicebostäder ska finnas integrerat med annan
bebyggelse i centrala lägen med god tillgänglighet såväl för
äldre som för andra med särskilda behov.

medel. Innan etablering av handel och service tillåts på
nya platser i kommunen är det viktigt att utreda vilka
konsekvenser etableringen får. Handel ska inte etableras i
externa lägen eftersom det bidrar till ett ökat bilberoende
samt utarmad handel i stadens centrum. Handel ska lokal
iseras centralt i kommunens tätorter så att kommunin
vånarna kan uträtta en större andel av sina inköp till fots,
med cykel eller med buss, vilket är positivt för miljön och
folkhälsan. Detta är särskilt viktigt vad gäller dagligvaru
handel och andra affärer som besöks ofta. Service av olika
typer bör finnas integrerad i bostadsområden, för att un
derlätta människors vardag och minska behovet av resor.
Förutsättningarna för att tillhandahålla en god kommunal
service som uppfyller dagens krav på funktion och miljö
hänsyn är utmanande. Kommunen är stor till ytan och
relativt glest befolkad. Andelen äldre invånare i kommu
nen beräknas öka framöver. Det kommer att öka behovet
av offentlig service såsom sjukvård, hemtjänst och särskilda
boende för äldre. Även behovet av attraktiva, flexibla och
tillgänglighetsanpassade lägenheter kommer sannolikt
att öka (se även kapitel Boendeplanering). Det är viktigt
att kommunens verksamheter medverkar i planerings
processen för att möta det förväntade behovet av äldreoch barnomsorg.
Kultur, nöje och fritidsaktiviteter har en viktig social
uppgift, då människor med olika bakgrund och erfaren
het kan mötas. Det är viktigt, framförallt för unga och
äldre, att det finns ett attraktivt utbud av mötesplatser
och aktiviteter. Samhällen med aktiva och levande mötes
platser har ett stort så kallat socialt kapital, vilket bidrar
till trygghet och ökat företagande.
Nynäshamn är en gammal bruksort och förutom biblio
tek och Folkets hus finns få självständiga etablerade kultur
institutioner. Under sommarhalvåret blommar stadens
restaurang- och caféutbud upp. Bibliotek och fritidsgårdar
är exempel på fria mötesplatser som finns på flera orter i
kommunen. I kommunen finns ideellt drivna museer,
bygdegårdar, konsthall och galleri. Förutsättningarna för
att verksamheter ska starta är bland annat att det finns
tillgängliga, billiga och intressanta lokaler. Även fören
ingslivet är viktigt för den sociala samvaron. I kommunen
finns många föreningar. Idrottsföreningarna är flest, men
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Nynäshamns gästhamn

det finns även till exempel hjälp-, och kulturföreningar.
Anläggningar för rekreation är viktiga, som exempelvis
Hälsans stig och utomhusgymmet längs Strandvägen
i Nynäshamn, liksom offentliga platser för spontanaktivi
teter av olika slag.
LÄS MER:
Analys av behovet av särskilt boende för äldre i Nynäshamns
kommun (2006).
Skolplan, Nynäshamns kommun (2010).
Dimensioneringsrapport – handelns förutsättningar i
Nynäshamns kommun (2008).

Näringsliv och arbete 51

Riktlinjer för turism
• Kommunen ska vara ett attraktivt besöksmål året runt.
• Populära besöksmål och värdefulla miljöer ska vara tillgängliga,
samtidigt som de inte ska belastas mer än vad de långsiktigt tål.
• Ekoturism och rekreationsanknuten verksamhet så som cykling,
paddling, surfning, segling, långfärdsskridskor, sportfiske,
dykning och snorkling och mycket mer ska främjas.
• Möjligheten ska öka att nå rekreationsområden med kollektivtrafik och att ta med cykel på pendeltåget för att upptäcka
större delar av kommunen.
• Färjeresenärer ska lockas att stanna upp och turista i kommunen.
• Tillkomsten av kurs-, konferens-, sport- och rekreationsanläggningar ska främjas.
• Hamnområdet och gästhamnen ska utvecklas och kopplingen
till centrum i Nynäshamns stad stärkas.
• Det ska finnas bra marinor, möjlighet till båtuppläggning och
tillfälliga bryggplatser.
• Nya färjelinjer som möjliggör pendling ska främjas. Att binda
samman linjen Nynäshamn – Nåttarö – Rånö – Ålö med linjen
Utö – Årsta havsbad samt nya färjeförbindelser mot Trosa är
eftersträvansvärt.

3.5

Turism, rekreation och friluftsliv

Kommunen utgör en natur- och rekreationsresurs för såväl
kommuninvånarna själva som för kort- och långväga
besökare från mer tätbebyggda områden. Havet och skär
gården, med sina många naturhamnar och fina fiskevatten,
är mycket viktiga för kommunens attraktivitet. Det är vik
tigt att ta vara på dessa värdefulla miljöer och göra dem
tillgängliga för alla, samtidigt ska de inte belastas mer än
vad de långsiktigt tål. Rese- och turistindustrin i kommun
en växer, sett över en 10-årsperiod har omsättningen ökat
med 52 procent till nära 300 miljoner kronor. Idag ger
branschen arbete åt nära 300 helårssysselsatta personer i
kommunen.
Kommunen arbetar för att främja hållbar turism i skär
gården genom föreningen Öppen Skärgård. Det finns till
exempel goda möjligheter till hållbar turism med cykel
genom regionala cykelstråk och möjligheten att ta med
cykeln på pendeltåget. Detta ska utvecklas ytterligare
genom rastplatser, cykelvägar och bättre vägvisningar.
Vidare från Nynäshamn kan cykeln följa med till Gotland
och till Östeuropa.
Antalet utländska turister förutspås öka, de har ofta semester under augusti och september och allt fler väljer att be
söka Sverige och Stockholm under andra årstider än som
maren. Det är därför angeläget att turistsäsongen förlängs.
Idag stänger flera turistverksamheter för sommaren i mitten/
slutet av augusti och viktiga aktörer, såsom Waxholms
bolaget, slutar att köra på sommartidtabell från mitten
av augusti.
För längre utflykter och friluftsliv är det viktigt att det
finns tillgång till större områden av hög kvalitet för
exempelvis bär- och svampplockning. Kommunen har
gott om badplatser, både naturliga och iordningställda.
I de större orterna finns flera olika idrottsanläggningar,
som även fungerar som viktiga mötesplatser för framför
allt ungdomar. Bland de mest populära besöksmålen i
kommunen återfinns; Öja/Landsort, gästhamnen/fiske
hamnen i Nynäshamn, Torö/Torö stenstrand, Ringvägen,
kurs- och konferensanläggningarna 31, Sorundabygden
och kyrkorna i Sorunda och Ösmo, skärgården, forn
lämningar, kalkbrottet i Stora Vika och fjärilsstigen,
Nicksta camping och Nickstabadet. Se även kapitlet om
Grönstrukturen.
För att få fler besökare arbetar kommunen i olika projekt
för att marknadsföra destinationen och varumärket
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Näringar och besöksmål
Populära besöksmål
1 Öja/Landsort
2 Gästhamnen/Fiskehamnen
3 Torö/Stenstrand
4 Ringvägen
5 Utsikten Meetings
6 Skärgårdshotellet
7 Nynäs Havsbad
8 Nynäsgården
9 Ösmo kyrka
10 Sorunda kyrka
11 Stora Vika/kalkbrottet och

		 fjärilsstigen
12 Nicksta camping och bad
13 Sorundabygden
Industriområde
Värdefull jordbruksmark
(klass 3, 4 och 5)
Golfbana
Motorbana
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Scandinavian Islands, med ambitionen att bli ett resmål
lika välkänt som Alperna. Film och filminspelningar har
visat sig vara ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra
platser och utveckla lokalt näringsliv. Nynäshamn arbetar
för att locka fler filminspelningar till kommunen genom
att praktiskt underlätta för dessa.
Sedan år 2000 har kryssningsfartyg tagits emot i Nynäs
hamn, antalet anlöp har i genomsnitt ökat för att under
år 2011 nå rekordantalet 24 bokade anlöp. För att få
resenärerna att stanna i kommunen kör kommunen, i
samarbete med Stadskärneföreningen, en mycket omtyckt
hop on-hop off buss runt Strandvägen, genom centrum
och utmed Nynäsvägen.
Gästhamnen i närheten av Nynäshamns centrum har
under de senaste åren dubblerat antalet gästnätter och har
numera runt 8 000 gästnätter per säsong. Detta ställer
stora krav på omkringliggande infrastruktur och planer
finns på att utöka hamnens gästverksamhet. Hamnens

tillväxt är av yttersta betydelse för kommunens utveckling
och framtida attraktionskraft.
Förekomsten av bryggor har stor betydelse ur strandmiljö
synpunkt på land och under vattenytan. Behovet av båt
platser har ökat stort och kommunen ska se över var ytter
ligare platser kan iordningsställas. Bland annat pågår
planer för en utökning av antalet båtplatser i Gröndals
viken. Även efterfrågan på mark för båtuppläggning är stor
i kommunen. Det är önskvärt att båtuppläggningsplatser
inte tar i anspråk alltför värdefull och attraktiv mark,
exempelvis i strandnära lägen, som kommunen och dess
invånare kan ha stor nytta av för exempelvis friluftsliv
och turism. En marina, båtservice och båtuppläggning
kan prövas i området mellan Nynas och persontrafik
hamnen i Nynäshamn.
LÄS MER: Ekoturism - hållbar utveckling? Inventering av
möjligheterna till ekoturism i Nynäshams kommun (1994).

Nicksta Camping
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3.6

Landsbygdens och skärgårdens näringar

En levande landsbygd och skärgård med förutsättningar
för näringsverksamhet ska även fortsättningsvis finnas i
kommunen. Näringsverksamhet som har sin bas i jord,
skog och landsbygdens miljö samt är knuten till skärgården
ska främjas. Utvecklingen måste ske så att de värden som
gör landsbygden och skärgården attraktiv behålls. Värdena
är exempelvis ett öppet kulturlandskap, stora tomter, små
samlade bebyggelsegrupper och biologisk mångfald. Jord
bruksmarken behövs för livsmedelsproduktion och för
odling av energigrödor.
Sysselsättningen på landsbygden uppvisar en generell trend
med färre jordbrukare men oförändrad brukad areal/antal
djur. Totalt är cirka 390 personer, eller drygt 5 procent av
alla som arbetar i kommunen, direkt eller indirekt syssel
satta i produktion av livsmedel och skogsprodukter.
Kommunen följer i stort den generella trenden med en allt
mer blandad sysselsättning på landsbygden. En övervä
gande del är sysselsatta inom byggnadssektorn, jord- och
skogsbruk samt media och diverse konsultverksamheter.32
De som bor på landsbygden och i skärgården ska ha möj
lighet att ägna sig åt de traditionella näringarna jordbruk,
skogsbruk, fiske och djurhållning. De traditionella syssel
sättningarna kan med fördel kompletteras med nya former
av verksamheter med inriktning mot turism, upplevelser,
gårdsbutiker och lägerverksamheter. Med allt bättre teknik
går det lättare att arbeta på distans för många yrkeskatego
rier, vilket underlättar för den som väljer att bo på lands
bygden men arbeta någon annanstans.
Nynäshamns kommun arbetar med att utveckla lands
bygden genom metoden Leader, som innebär att de som
bor och verkar i området driver utvecklingen. Leader bi
drar till att målen i det nationella landsbygdsprogrammet
nås. Målen delas in i förbättringsområden; jord- och skogs
brukets konkurrenskraft, miljön och landskapet samt livs
kvaliteten, bredda företagandet och främja utvecklingen
av landsbygdens ekonomi. Det finns möjlighet att söka
ekonomiskt stöd till projekt som genomförs i samverkan
mellan ideell, privat och offentlig sektor. Hela kommunen
ingår (utom Nynäshamns och Ösmo tätort) i ett så kallat
Leader-område under perioden 2008-2013. Leader är en
del av EU:s landsbygdsprogram och finansieras av EU,
staten och deltagande kommuner. Kommunens arbete
med landsbygdsutveckling är långsiktigt.

Riktlinjer för landsbygdens och
skärgårdens näringar
• Landsbygdens och skärgårdens näringar ska ges goda förutsättningar att bidra till ett fortsatt varierat och levande jord- och
skogsbruk, som även är en förutsättning för biologiska och
kulturhistoriska värden.
• Även övriga verksamheter som bidrar till en levande landsbygd
och skärgård ska främjas.
Jord- och skogsbruk
• Värdefull jordbruks- och åkermark (klass 3 och uppåt i
åkermarksgraderingen) ska bevaras.
• Förutsättningar för ett rationellt skogsbruk ska ges och
hänsyn till detta tas i planeringen.
• Inom områden på landsbygden och i skärgården som inte
är av stort värde för de areella näringarna kan annan verksam
het tillkomma i eller i direkt anslutning till sammanhållen
bebyggelse.
• I tätorternas omedelbara närhet ska orternas utveckling och
rekreationsintresset prioriteras framför de areella näringarnas
intressen.
• De areella näringarna ska bedrivas på sådant sätt att hänsyn
tas till och gynnar den speciella natur- och kulturmiljön på
landsbygden och i skärgården.
• Andelen ekologiskt jordbruk ska öka i enlighet med kommunens
lokala miljömål.
Djurhållning
• Det ska finnas goda möjligheter att utveckla hästnäring och
annan djurhållning i kommunen.
Fiske
• Kommunens värdefulla vatten för fisk och fiske får inte
påverkas negativt.
• Förutsättningar för att bedriva fiskeverksamhet (t.ex. hamnar)
ska bevaras.
• Vattenbruk, så som fiskodling, ska bedrivas så att vattenkvaliteten
inte försämras.
Skärgårdens näringar
• Lastageplatsen i Nynäshamn ska bevaras.
• Verksamheter så som restauranger och vandrarhem, service
stationer samt forskningscentra, transporter av gods och
människor i skärgårdsområdet ska främjas.
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Jord- och skogsbruk
Av kommunens landareal består 61 procent av jordbruks
mark och skog.33 Kommunens största jordbruksområde lig
ger i Sorunda och består av en stor sammanhängande slätt i
Dyåns dalgång. Mindre områden finns i de smala sprick
dalar som är karakteristiska för fastlandet i kommunen.
Jordbruksmarken i kommunen är indelad i fem klasser34
efter bördighet och förutsättningar för brukande. Klass 3
och uppåt bedöms vara värdefull i kommunens planering
(visas på kartan). Jordbruksmark, och även betesmark, ska
värnas för att bevara ett öppet landskap och för produk
tion. I kommunens lokala miljömål anges att andelen eko
logiskt jordbruk bör öka. I undantagsfall kan det bli aktu
ellt att ta jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. Det ska
i så fall ske på sådant sätt att marken går att återskapa för
jordbruksändamål. Endast i tätortsnära lägen kan jord
bruksmark tas i anspråk för permanent bebyggelse.
I kommunen finns35 16 135 hektar skogsmark. Eftersom
åkermark endast i undantagsfall tas i anspråk för bostads
byggande sker utbyggnaden ibland på skogsbrukets
bekostnad. Till skillnad från jordbruk behöver inte ett väl
fungerande skogsbruk innebära någon konflikt med det
rörliga friluftslivet. Skogsbruket är ålagt att visa hänsyn
till natur- och friluftslivsvärden enligt skogsvårdslagen.36
För tätortsnära skogar kan friluftslivsintressena vara så
stora att ett så kallat rationellt skogsbruk inte är möjligt.
I strandzon på fastlandet och på öarna, ska skogsbruk ske
på ett sådant sätt att särskild hänsyn tas till landskaps
bild, natur- och kulturmiljö. Det innebär att kantzoner
sparas vid avverkning och kan betyda att mindre hyggen
än normalt görs.

Djurhållning
Djurhållning är en naturlig del i landskapet och bidrar
till att hålla landskapet öppet. Förutsatt att det finns
kringmarker i tillräcklig omfattning så att konkurrens
och konflikter inte uppstår om markanvändningen är
djurhållning ett välkommet inslag i kommunen. Mellan
djurhållning och omkringliggande bebyggelse ska till
räckliga skyddsavstånd hållas eftersom störningar kan
uppstå i form av lukt, flugförekomst med mera på grund
av gödselhantering samt allergiaspekter. Platsens förut
sättningar ska studeras med hänsyn till bland annat
förhärskande vindriktning och topografi.
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Antalet hästar i kommunen är stort, år 2008 fanns minst
430 stycken. Möjlighet till hästhållning och hästaktiviteter
är en efterfrågad kvalitet i kommunen och det är därmed
viktigt att ställa lämplig mark, i tillräcklig utsträckning
för djurens behov, till förfogande. När avsikten är att skapa
en så kallad hästby är det viktigt att i detaljplan tydligt
ange att en långsiktig koppling finns mellan boendet och
hästhållningen.

Skärgårdens näringar
En stor del av kommunens yta består av vatten i hav, sjöar
och vattendrag. Med skärgårdens näringar menas här
näringsverksamheter kopplade till vatten, exempelvis båt
taxi, fiske, fiskodling och liknande.
Den viktigaste förutsättningen för yrkesfisket är goda
fiskebestånd. Fiskebeståndet beror bland annat på gynn
samma miljöförhållanden i vatten och bottensediment.
Det är viktigt att yrkesfiskets anspråk (fångstområden
och landningsplatser) bevaras.
Fiskeriverket pekar tillsammans med Länsstyrelsen ut
områden med värdefullt vatten för bland annat fisk
och fiske. I kommunen är Dyån/Fitunaån och sjön Fjättern
utpekad som nationellt värdefullt med avseende på fisk
och fiske av Fiskeriverket i samarbete med Länsstyrelsen 
i Stockholms län. Dyån/Fitunaåns värde ligger i att ån är
ett av länets mest produktiva öringvatten.37 Sjön Fjättern,
samt eventuellt den intilliggande Kvarnån, har förekomst
av flodkräfta. Kommunen anser att Muskån/Hammerstaån
också tillhör dessa viktiga fisk- och fiskeområden med
tanke på den havsöringsstam som går upp i ån.
I dagsläget finns inget vattenbruk i kommunen. På grund
av den påverkan som vattenbruk kan ha på vattenmiljöer
bör platser för lokalisering av exempelvis kassodling av
fisk utredas noggrant.
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4 Transporter och hållbart resande
Nynäshamns kommun är beläget på en udde omsluten av hav och är därmed beroende av tillgängliga
kommunikationer. Dels pendlar en stor andel av de förvärvsarbetande invånarna till arbeten i andra
kommuner och dels ska Nynäshamn tillgodose transportbehov för en stor mängd hamnrelaterad trafik.
Under turistsäsongen på sommaren tillkommer även punktvis mycket höga flöden av trafik. Goda
kommunikationer, både på lokal och på regional nivå, är avgörande för kommunens utveckling.

4.1

Framtidens transporter

Hur framtidens transporter och resande kommer att se ut
kan vi inte med säkerhet veta. Däremot ser vi redan idag
en ökad globalisering som leder till att allt fler varor
transporteras allt längre. Höga krav ställs på ett hållbart
transportsystem, inte minst utifrån klimatdebatten och
människors krav på trygga, hälsosamma, effektiva och
ekonomiska transporter. Med ett instabilt bensinpris och
ökat behov av flexibilitet kommer vi rimligtvis se nya lös
ningar för transporter och resande. Det är även troligt
och önskvärt att sjötrafiken kommer att öka.
Några grundläggande förutsättningar för att uppnå ett
långsiktigt hållbart transportsystem är att öka attrakt
iviteten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikres
enärer samt att prioritera godstrafik på spår och till sjöss
framför godstrafik på vägar. Lokaliseringen av bostäder
och verksamheter är den viktigaste faktorn för ett hållbart
transportsystem. Hur samhällen byggs avgör till stor del
hur stor trafikalstring som genereras och vilken typ av
resbehov som skapas. En tät stad med blandade funktioner
minskar det totala resbehovet. Genom att planera och
bygga så att människor bor och arbetar nära service, nöjen,
kollektivtrafik och rekreationsområden blir samhället mer
tillgängligt. Därför ska ny bebyggelse i Nynäshamns
kommun lokaliseras inom 700 meter från busshållplatser
eller inom 1 000 meter från spårbunden kollektivtrafik
(fågelvägen). Utöver det kravet är en högre exploaterings
grad lämplig inom avstånd upp till 400 meter från buss
hållplatser med minst fyra avgångar i timmen under
rusningstid och upp till 1 000 meter från stationer för
spårbunden kollektivtrafik.
Även bränsleeffektivare fordon, ett transportsnålare sam
hälle och förnyelsebara drivmedel bidrar till ett hållbart
transportsystem. Det är därmed viktigt att det etableras
tankställen för förnyelsebara drivmedel i kommunen.
De tankställen för naturgas/biogas som ligger närmast
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Nynäshamn finns i Södertälje och Sköndal och det behövs
fler. Laddstolpar för elbilar i anslutning till kommunens
pendeltågsstationer har satts upp. Många använder idag
infartsparkeringarna vid pendeltågsstationerna och om
möjligheten att ladda sin elbil under tiden då man är borta
under arbetsdagen (eller vid annat tillfälle) finns blir hela
resan från dörr till dörr mer hållbar och energismart.
LÄS MER: Trafikplan för Nynäshamns kommun (2012)
- Önskad utveckling av det framtida trafiknätet inom
kommunen anges i trafikplanen.
Resvanor är svåra att förändra, men vid exempelvis en flytt
är människor mer benägna att ta till sig nya vanor. Andelen
resenärer som väljer att gå, cykla eller att resa med kollektiv
trafik framför personbilstransporter ökar om alternativen
är likvärdiga i restid. Det är därför viktigt att planera in
förutsättningar för utvecklad gång- och cykeltrafik och god
kollektivtrafik (inklusive båttrafik) i ett tidigt skede samt ta
hänsyn till den relativa restiden för invånare och verksam
heter vid tillkommande bebyggelse. Med god kollektiv
trafik avses här att kollektivtrafiken ska vara ett rimligt
alternativ till egen bil, att restidskvoten mellan kollektiv
trafik och bil inte är alltför stor.38
Det övergripande nationella transportpolitiska målet är att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgare och näringslivet
i hela landet, vilket fastslogs av riksdagen 2006. De två
delmålen är; god tillgänglighet (funktionsmål) samt god
säkerhet, hälsa och miljö (hänsynsmål).

4.2 Trafikslag
De olika trafikslagen fyller olika funktioner och har ge
nom åren prioriterats olika i samhällsplaneringen. Idag
har vi ett samhälle som länge har byggts efter bilen och
dess förutsättningar. Mycket har hänt de senaste åren och
miljö- och klimatdebatten har bidragit till större kunskaper
om vinsterna med ett hållbart transportsystem. Ett håll
bart transportsystem skapar också bättre förutsättningar
för jämlikhet och jämställdhet. Genom att ändra priorit
eringsordningen mellan trafikslagen lyfts gång- och
c ykeltrafiken, kollektivtrafiken, godstransporter på järn
väg samt sjötrafiken fram.

Riktlinjer för trafik och hållbart resande
• Resbehovet för Nynäshamns kommuninvånare ska minska.
Tillgängligheten till arbetsplatser, bostäder, service och
rekreation ska förbättras.
• All ny bebyggelse lokaliseras inom 700 meter från en buss
hållplats eller inom 1 000 meter från station för spårbunden
kollektivtrafik (fågelvägen). Behöver kollektivtrafiken förbättras för att möjliggöra en hållbar exploatering ska samråd hållas
med SL (eller annan kollektivtrafikoperatör) i ett tidigt skede
i planeringsprocessen.
• En högre exploateringsgrad är lämplig inom 400 meter från buss
hållplatser med minst fyra avgångar i timmen under rusningstid
och inom 1 000 meter från stationer för spårbunden kollektivtrafik. Inom dessa områden kan en lägre parkeringsnorm til�lämpas om bilpool införs.
• All trafikplanering ska beakta barnens bästa och utgå från
deras villkor.
• Förutsättningarna för gång- och cykeltrafik får inte försämras
till biltrafikens fördel.
• Möjligheterna att gå, cykla och åka med kollektiva färdmedel
ska vara goda och inbjuda till hållbara resor oavsett avstånd.
• Gång- och cykelbanor till skolor och arbetsplatser, till hållplatser
för kollektivtrafik samt till andra viktiga målpunkter ska prioriteras liksom cykelparkering vid målpunkterna.
• Cykelparkeringar ska finnas vid alla viktiga målpunkter såsom
kollektivtrafik, handel, service, skola och arbetsplatser.
• Vägnätet i kommunen ska ha en god trafikstandard ur fram
komlighet-, säkerhets- och miljöperspektiv.Varje exploatering
ska täcka sitt eget parkeringsbehov. Förutsättningarna för att
inrätta bilpool ska främjas.
• Yteffektiva infartsparkeringar ska finnas vid strategiska
hållplatslägen.
• Barriäreffekter av trafikinfrastruktur ska motverkas.
• Etableringar av tankställen för förnyelsebara bränslen och
laddningsstationer för elfordon ska främjas.

Vägledning
• I kommunens miljömål anges att ny bebyggelse lokaliseras inom
900 meters gångavstånd från kollektivtrafik, vilket motsvarar
cirka 700 meter fågelvägen. Gångavståndet beräknas schablonmässigt som avståndet fågelvägen x 1,3.

Gång- och cykeltrafik
Avstånden i Nynäshamns tätort är små, det går relativt
fort att ta sig gåendes eller med cykel till de flesta platser.
På landsbygden växer sig avstånden snabbt stora, men
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cykeln kan ändå ofta vara ett bra komplement till den
fortsatta resan med kollektivtrafik.
En överföring av korta bilresor till gång och cykel minskar
mängden klimatpåverkande utsläpp, minskar hushållens
resekostnader, bidrar till en säkrare och trevligare stads
miljö samtidigt som det främjar folkhälsan. Ett väl fung
erande gång- och cykelnät bidrar till en ökad integration
av stadsdelarna och orterna.
De trafikanter som inte alltid kan välja trafikslag är ofta
barn och äldre. För barn är säkra och trygga gångstråk
viktigt för att de tidigt ska kunna ge sig ut på egen hand
och kunna ta sig till skola, lekkamrater och aktiviteter.
Om goda vanor grundläggs tidigt ökar också sannolik
heten för att de behålls senare i livet. All trafikplanering
ska beakta barnens bästa och utgå från deras villkor.
Gångtrafikanter är den mest utsatta gruppen i trafikmiljön,
det är därför viktigt att deras trafiksäkerhet beaktas i
första hand. Alla ska kunna använda sig av gångstråken 
i Nynäshamns kommun. Höga kanter, skarpa lutningar
och osäkra övergångsställen är exempel på faktorer som
kan försämra tillgängligheten till gångnätet. Ökad till
gänglighet leder till att färre blir handikappade och är
något som alla drar nytta av. Förbättrad framkomlighet
för cyklister innebär, förutom väl fungerande cykelbanor,
även att det är lätt att hitta och lätt att parkera sin cykel.
Kring pendeltågsstationerna i kommunen finns vägvis
ningsskyltar för gång- och cykeltrafikanter inom respekt
ive ort. Vid alla viktiga målpunkter ska det finnas säkra
cykelparkeringar.
Med start i Nynäshamn sträcker sig ett regionalt cykel
stråk till stadshuset i Stockholms stad. Stråket löper till
största del längs med det ordinarie vägnätet i blandtrafik
med breda cykelfält längs väg 545 (den gamla väg 73).
Förutom det regionala cykelstråket behövs fler cykelstråk
utanför tätorterna, då det främjar folkhälsan, turismen
och miljön. Mellan kommunens orter och servicepunkter
ska det vara möjligt att cykla säkert. Frågan om fler cykel
vägar ska byggas avgörs av väghållarens och, utanför tät
orterna, Trafikverkets resurser och prioriteringar.
LÄS MER: Gång- och cykelplan (2011) anger hur en fortsatt
utbyggnad av gång- och cykelnätet mellan kommunens orter
ska kunna ske för att därigenom också bättre knyta samman
Nynäshamn och Ösmo med Landfjärden, Grödby, Stora
Vika och Spångbro-Sunnerby (2011).
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Tillgänglighetsplan för utemiljön i Nynäshamns kommun
(2010) - Förbättringar av tillgängligheten för gångtrafikanter studeras vidare i tillgänglighetsplanen. Framarbetade
riktlinjer för tillgänglighet implementeras vid utformning av
den offentliga miljön och vid arbetet med framtida detaljplaner och nyexploateringar.
LÄS MER: Gång- och cykelkarta (2009)

Kollektivtrafik
En stor del av kommuninvånarna är beroende av pendling
till arbeten i andra kommuner. För att denna pendling ska
kunna ske inom ramen för ett hållbart transportsystem är
det viktigt att kommunen i sin planering underlättar invån
arnas tillgång till kollektivtrafik. En förutsättning för god
kollektivtrafik är järnvägsspår och vägar, vilket kan med
föra problem med buller i trafiknära lägen. Nynäshamns
kommun har högt ställda mål för kollektivtrafikens andel
av det totala antalet resor i kommunen och för att andelen
barn som går, cyklar och åker kollektivt till skolan i kom
munen ska öka.39 Ur folkhälsosynpunkt är kollektivtrafik
att föredra framför att färdas med bil då de som åker kol
lektivt, går eller cyklar i genomsnitt rör sig betydligt mer
per dag än bilister.40 Antalet resenärer på Nynäsbanan har
ökat på senare år, vilket motiverar ökade satsningar för
snabbare och tätare trafik. Ett fåtal snabbtåg går i rusnings
trafik mellan Nynäshamn och Stockholm, vilket minskar
restiden något. Planering pågår för att förlänga dubbel
spåret till Hemfosa och på sikt kommer dubbelspår också
att fi
 nnas fram till Nynäsgård. Utbyggnad av dubbelspår
mellan Hemfosa och Nynäsgård finns med i Länsplanen41
först under perioden 2022-2025.
För att möjliggöra en utökad service med kollektivtrafiken
efter år 2030 bedömer AB Storstockholms Lokaltrafik (SL)
att det behövs nya depåer för både pendeltåg och buss.
Depåerna bör placeras nära Nynäshamns stad, alternativt
i Haninge kommun, men ingen mark är i dagsläget reser
verad för detta ändamål. Om nya depåer för kollektivtrafik
fordon behövs i kommunen bör läget för sådana utredas
grundligt utifrån bland annat störningsrisk. För att mini
mera störningsrisken anordnas lämpligen inbyggda depåer.
Som ett komplement till tågtrafiken går direktbussar från
Nynäs havsbad till Gullmarsplan och på försök även från
Nynäs havsbad och Ösmo till Stockholms centralstation.
Restiden med buss till Gullmarsplan är kortare än med tåg
till Stockholms centralstation.42 Bussarnas popularitet visar

Cykeltrafik
Prioriterade framtida cykelstråk
Regionalt cykelstråk
Nynäsleden (blandtrafik)
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Gröndalsvikens pendelstågsstation

på restidens betydelse och borde motivera fler direkttåg.
Även direkttåg och direktbussar i motsatt riktning vore
önskvärt för de som pendlar till arbetsplatser i Nynäshamn. Bättre bussförbindelser med Södertälje, Botkyrka,
Huddinge/Flemingsberg och Haninge är också viktigt för
Nynäshamns utveckling och för ett mer hållbart resande
i den södra delen av Stockholms län.

och ytterligare förbättringar av byte mellan tåg och övriga
färdmedel planeras även i Nynäshamns tätort.

Vid planerandet av kollektivtrafiken är det viktigt att
beakta stationers och hållplatsers utformning och att hela
resan från dörr till dörr fungerar väl. Det kan ibland vara
stora avstånd till närmsta pendeltågsstation eller busshåll
plats, vilket gör att resan underlättas betydligt om cykel
eller bil kan nyttjas till stationen/hållplatsen. Även byten
av kollektivtrafikslag ska fungera smidigt och vara lätta 
att genomföra. Kommunen arbetar därför aktivt med att
bygga nya reseterminaler i närheten av pendeltågsstation
erna, för att underlätta bytet mellan de olika färdmedlen.
Den nya reseterminalen i Ösmo stod färdig hösten 2009

SÄKRA SKOLVÄGAR – All planering ska beakta barnens
bästa. Särskilt viktigt är säkra och trygga gångvägar till
skolor och andra vanliga målpunkter. En säker trafikmiljö
är en grundläggande förutsättning för att barn ska kunna
vistas självständigt på kommunens gator. En aktiv dialog
måste föras mellan kommunens förvaltningar och skolorna
kring hur skolbarnens förutsättningar att ta sig till skolan
med hållbara transportmedel kan förbättras. Ett exempel på
en sådan dialog är Skolreseplan, mer information om detta
finns på kommunens webbplats.

62 Transporter och hållbart resande

Infartsparkeringar för cykel och bil är viktiga för att uppnå
ett hållbart resande. Kommunen upplåter mark för detta
ändamål och samarbetar med SL samt Trafikverket kring
utformningen av parkeringar och resecentrum.

Kollektivtrafik
Infartsparkering (bil)
Pendeltågsstation
Brygga med kollektivtrafik
Båtförbindelse, kollektivtrafik
Direktbuss till Stockholm
Prioriterade stråk för förbättrad kollektivtrafik
Busstråk, ca 80 turer/dygn
Nynäsbanan, pendeltåg
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Biltrafik
Bilen är ett bekvämt transportslag och kan vara nödvän
dig för invånare som av olika anledningar är förhindrade
att använda sig av andra trafikslag. Vägtransporter är även
viktiga för delar av näringslivet. Användning av bilen orsakar
negativa effekter; utsläpp av luftförorenande och klimat
påverkande gaser, buller, barriäreffekter, omfattande
parkeringsbehov, trängsel och trafikolyckor för att nämna
några, som resten av samhället får betala för. Även privat
ekonomiskt kostar bilberoende. De flesta personbilar står
stilla mer än 21 av dygnets 24 timmar och till skillnad mot
kollektivtrafik så tar bilar plats i direkt anslutning till ser
vice, arbetsplatser och bostäder även när de inte används.
Viktigt att poängtera är också att runt hälften av koldioxid
utsläppen under en bils livslängd sker vid produktion och
transport till marknaden, varför elbilar och bilar klassade
som miljöbilar inte löser problemen avseende klimat
påverkande utsläpp och trängsel. Att minska andelen
resor med bil är en förutsättning för att uppnå ett hållbart
transportsystem. Mer miljö- och klimatvänliga fordons
bränslen är ett steg i rätt riktning, men hjälper inte mot
buller, trängsel, trafikolyckor och de barriärer som upp
står på grund av stora vägar.
LÄS MER: Respolicy för Nynäshamns kommun (2010).
LÄS MER: Hastighetsplan för Nynäshamns kommun
(2009) - sänkt hastighet har fått stora effekter på framförallt
trafiksäkerheten och utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Riksväg 73 och länsväg 225 utgör kommunens viktigaste
vägförbindelser. Väg 73 fick 2010 motorvägsstandard,
men väg 225 är på sina håll mycket smal och av undermå
lig standard. Trots detta belastas vägen hårt, både av tung
trafik och av transporter med farligt gods. (Se även avsnit
tet om godstrafik). Vägnätet i kommunen behöver för
bättras då det körs mycket tungt, och ibland, farligt gods
på vägarna. Ett vägreservat redovisas för den statliga väg
225. Dessutom finns behov av förbättringar på vissa övr
iga allmänna vägar.
Parkering är ett viktigt verktyg för att åstadkomma det
hållbara transportsystemet. Parkeringarnas utformning
påverkar hur vi upplever staden, om den känns trygg och
trevlig. I avsnittet kollektivtrafik kan du läsa om betydelsen
av infartsparkeringar. För att minska arbetspendlingen
med bil krävs en planering som strävar efter återhållsamhet
när det gäller parkering intill arbetsplatser och istället för
enklar det hållbara resandet till arbetet med gång, cykel
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och kollektivtrafik. Vid bostäder är det tvärtom viktigt att
bygga tillräckligt med parkeringsplatser, då användningen
av bil riskerar att öka om invånare tvingas ta bilen till
arbetet på grund av att goda parkeringsmöjligheter saknas
vid bostaden.
Ytterligare en aspekt av parkeringsfrågorna är hur kom
munen väljer att använda attraktiv mark utifrån ett eko
nomiskt perspektiv. Mark i centrala lägen ska utnyttjas
så effektivt som möjligt och bör därför inte upptas av
stora parkeringsytor utan huvudsakligen upplåtas för bo
städer och verksamheter. Infartsparkeringar vid strategiska
hållplatslägen bör dock finnas för att underlätta resor med
kollektivtrafik. I de centrala delarna ska tillgängligheten
för de oskyddade trafikanterna främjas.
Vid ny bebyggelse ska parkering anläggas på tomten eller
i dess närhet, i skälig omfattning för den verksamhet som
ska bedrivas.43 Gäller bebyggelsen en eller flera bostäder
eller lokaler för förskola, skola eller annan jämförlig verk
samhet, ska det finnas en tillräckligt stor friyta som är
lämplig för lek och utevistelse på tomten eller i dess när
het. Friytor ska prioriteras om det inte finns tillräckligt
med utrymme för både parkering och friytor. Stor omsorg
ska läggas vid parkeringars utformning.
LÄS MER: Parkeringsnorm (1981/1995) (ska uppdateras) För att åstadkomma ett hållbart transportsystem är det mycket
viktigt att en parkeringspolicy används som ett styrmedel för att
öka andelen hållbara resor, liksom att rådande parkeringsnorm
efterlevs i detaljplaner och vid exploateringsavtal.
Parkeringsstrategi för Nynäshamns kommun (arbete pågår)

Sjötrafik
Nynäshamn har flera hamnar och hamnverksamheten
utvecklas ständigt. Hamnen i anslutning till Nynäshamns
stad är av riksintresse och ytterligare en hamn för gods
trafik finns i Stora Vika. En ny hamn på Norviksudden
planeras och kommer att bli en stor och viktig hamn för
hela regionen. Från Nynäshamns färjeterminal avgår
persontrafik till Gotland, Lettland och Polen.
För en levande skärgård är ett fungerande transportsys
tem en viktig faktor. Kommunen har två bryggor med
båtkollektivtrafik, i Nynäshamns stad samt vid Ankar
udden på Torö. De utgör viktiga knutpunkter som bör
bevaras och utvecklas. Från Ankarudden utgår båten till
Krokskär och Öja/Landsort, och från Nynäshamn till

Godstrafik
Väg- och järnvägsreservat
Järnväg
Motorväg/huvudväg
Led för farligt gods
Hamn
Farled
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Nåttarö, Aspö, Norrö, Rånö och Ålö. Det är nödvändigt
att båtförbindelsernas tidtabeller samordnas med kollek
tivtrafiken på land för smidiga transporter till olika delar
av kommunen samt till Stockholms central, för såväl bo
fasta som besökare. Nya färjelinjer som binder samman
Nynäshamn – Nåttarö – Rånö – Ålö med Utö – Årsta
havsbad och förbindelser med Trosa är eftersträvansvärt.
Platser för lastning och lossning av fartygslast behövs för
skärgårdens utveckling. En lastageplats finns vid gäst
hamnen i Nynäshamn och funktionen bör bevaras.

Godstrafik
Nynäshamn har alla förutsättningar att utvecklas till ett
logistikcentrum med den nya hamnen på Norviksudden
och järnvägsförbindelsen. Nynäshamn har, till följd av sitt
läge och de verksamheter som är lokaliserade i kommunen,
en hög andel godstrafik på vägarna.
Till regionalt viktiga terminalområden och stora produkt
ionsanläggningar inom kommunen räknas Kalvö, Nynas
Refining, Nynäshamns färjehamn samt den planerade
hamnen på Norviksudden. Nynäshamns hamn är klassad
som hamn av särskild betydelse inom EU:s transeuropeiska
transportnät (TEN-T). Både Södertörnsleden/Väg 73 och
Nynäsbanan bör klassas som TEN-T-länkar eftersom de
sammanbinder hamnen med det övriga transeuropeiska
transportnätet.44 Läs om farligt gods i kapitlet Risker.
Med de förbättringar som har skett i och med ombyggn
ationen av väg 73 har framkomligheten och trafiksäkerhe
ten ökat, men det är också viktigt att kommunen aktivt
arbetar för att underlätta för företag och deras verksam
heter att kunna transportera sina varor och sitt gods inom
ramen för ett hållbart transportsystem. Godstransporter
på spår är idag ett av de bästa alternativen.
Ett järnvägsspår planeras till den nya hamnen i Norvik.
Nynäsbanan måste då anpassas för godstrafik genom
bland annat ökad kraftförsörjning, bulleråtgärder och
säkerställande åtgärder för transporter med farligt gods.
Samtidigt måste den spårbundna persontrafiken hålla
ännu bättre standard än idag, även om Nynäsbanan i
framtiden trafikeras av godstrafik. Kommunen kommer
att arbeta för att underlätta för transportintensiva företag
att etablera sig i närheten av järnvägsspåret.
Vid ett anläggande av hamnen i Norvik beräknas vägtra
fiken dubbleras på väg 225 från dagens cirka 4000 fordon/
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dygn till 8000 fordon/dygn45 (inklusive övrig trafik
ökning). På väg 225, där andelen tung trafik beräknas
öka från cirka 13 till 17 procent, betyder det att mer än
var sjätte fordon kommer att klassas som tung trafik.
Kommunen arbetar aktivt för att förbättringar av väg 225
kommer till stånd senast i samband med etableringen av
hamnen i Norvik. Förbättringarna av väg 73 och den
kommande Södertörnsleden medför en ökad framkomlig
het, vilket i sin tur skulle kunna leda till en omfördelning
av godstrafiken så att väg 225 avlastas. Även om det blir
en omfördelning av godstrafiken bör dock väg 225 bli en
väg av bättre och säkrare standard genom exempelvis
bättre vägrenar, genom att vägen rätas ut och breddas
(vägreservat finns avsatta) eller genom mindre punktvisa
insatser.
Säkerheten för de oskyddade trafikanterna längs med väg
225 måste höjas. Alternativ för att påskynda en utveck
ling i denna riktning bör prövas.
Även effektivisering av godstransporter på väg, så som
möjligheter till samtransport, är viktigt ur ett hållbarhets
perspektiv. Runt hälften av alla varutransporter kan tas
bort om en effektiv samordning av dessa genomförs.
Nynäshamns kommun är en ekokommun och ska vara
ett gott föredöme avseende miljö- och klimatfrågor, där
för arbetar kommunen för samordnade varutransporter
för den kommunala organisationen. Färre varutransporter
leder, förutom till mindre koldioxidutsläpp, även till mer
kostnadseffektiva transporter samt en ökad trafiksäkerhet,
framförallt kring skolor och förskolor.46

Transporter och hållbart resande 67

5

Natur- och vattenmiljöer

Kommunen har en mångfald av natur- och vattenmiljöer tack vare en lång skärgårdskust, det gamla
jordbruks- och kulturlandskapet samt många sjöar, vattendrag och skogar. Miljöerna är värdefulla på
många sätt. De hyser ett rikt växt- och djurliv, bidrar med kulturella värden och är en stor tillgång för
de som bor i och besöker kommunen. Att värna om dessa miljöer är därför av största vikt. Då befolk
ningen väntas öka betydligt i kommunen under de kommande decennierna är det särskilt viktigt att
utforma en långsiktig strategi för utveckling och bevarande av grön- och blåstrukturen.

5.1

Grönstruktur

Grönstruktur innefattar alla typer av grönskande miljöer,
allt från större naturområden på landsbygden till mer tät
ortsnära natur. I Nynäshamns kommun är grönstrukturen
en mycket viktig tillgång. Naturområdena är betydelse
fulla som livsmiljöer för djur och växter och som platser
för rekreation och friluftsliv. Den mer tätortsnära naturen,
i form av parker och andra anlagda grönområden bidrar
både ekologiskt sett, till exempel som spridningsvägar för
djur och växter, och som viktiga vardagsmiljöer för Nynäs
hamnsborna. Kommunens goda tillgång till grönområden
gör kommunen mycket attraktiv att bo och leva i. Grön
strukturen ska vara sammanhängande och innefatta
större områden för att kunna fungera som spridnings
korridor för växter och djur och ge särskilda sociala
upplevelsevärden, som till exempel tysta områden.
Grönstrukturen som presenteras här är av övergripande
karaktär, kartläggningen och värderingen behöver fördjupas.
Mer kunskap behövs bland annat om grönområdenas
sociala värde, hur de upplevs och används av kommunens
invånare och besökare. Det är viktigt att grönområdena
utvecklas till att vara inbjudande och mångsidiga. De ska
fungera väl för många olika användargrupper och ha god
tillgänglighet.

Regionalt utpekad grönstruktur
I Stockholmsregionen har regionalt viktig grönstruktur
identifierats i RUFS 2010. Grönstrukturen består av gröna
kilar, gröna värdekärnor, gröna svaga samband samt stora
samlade rekreations-, natur- och kulturvärden.47 Gröna
kilar utgör en sammanhängande struktur av områden
med höga rekreativa, kulturella och/eller ekologiska vär
den och ligger i anslutning till bebyggelse. I en kil kan
både obebyggd och odlad mark, skog, sjöar och vatten
drag samt viss ianspråktagen mark som golfbanor och
täkter ingå. Kilarnas storlek, form och läge är betydande
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då värdet och användningsmöjligheterna ökar om de är
stora, sammanhållna och om de ingår i en väl fungerande
helhet. Kilarna ligger enligt definition inom ett avstånd
på maximalt 3-5 mil från de regionala stadskärnorna
(för Nynäshamns del är det Södertälje, Flemingsberg och
Haninge) och bör vara minst 500 meter breda. Om kilen är
smal betecknas det som ett grönt svagt samband. Det är av
särskild vikt att bevara och förbättra dessa samband då de är
avgörande för att få en sammanhållen grönstruktur. Gröna
värdekärnor är de mest värdefulla områdena i kilarna. De
har ett stort utbud av upplevelse- och kulturmiljövärden
samt en stor biologisk mångfald och består av stora samman
hängande områden. Övriga landskapsavsnitt som liknar de
gröna kilarna men som inte är integrerade med bebyggelse
på samma sätt, betecknas som områden med stora sam
lade rekreations-, natur- och kulturvärden. Dessa avsnitt
sammanfaller ofta med utpekade riksintressen.
Det finns tio regionala gröna kilar i Stockholmsregionen,
varav två berör Nynäshamns kommuns norra delar;
Hanvedenkilen samt Tyrestakilen.48 De delar av kilarna
som sträcker sig in i Nynäshamns kommun består till
största delen av värdekärnor. De gröna kilarna har som
helhet inget formellt skydd, men delar av dem är utpe
kade som riksintressen och/eller är avsatta som exempelvis
naturreservat. De gröna kilarna behöver förvaltas och
utvecklas av kommunerna i samverkan, vilket poängteras
i RUFS 2010. Områden av regionalt intresse med stora
samlade rekreations-, natur- och kulturvärden har de
finierats i nordvästra och södra delen av kommunen. 
Dessa områden bör hållas samman och skyddas mot
att delas upp i mindre partier.

Lokalt utpekad grönstruktur
Den regionalt utpekade grönstrukturen har bundits sam
man med lokalt viktig grönstruktur. I den lokala grön
strukturen pekas ännu fler grönområden med höga sociala,
kulturella och ekologiska värden ut och som tillsammans

Grönstruktur
5

6

4
8

2

7
3

Värdekärnor och gröna kilar
1 Lövhagen
2 Stora Vika
3 Fjättern

1

4 Ösmo
5 Sunnerby
6 Segersäng
7 Styran
8 Vidby

Grön värdekärna, regional
Grön kil, regional
Stora samlade värden, regionala
Tyst område, regionalt och lokalt
Lokal grön värdekärna
Lokal grön kil
Svagt grönt samband
Vandringsled / strandstråk
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bidrar till en än mer sammanhängande struktur. Den
lokala grönstrukturen länkar ihop Hanveden- och Tyresta
kilen i norr med området för stora samlade rekreations-,
natur- och kulturvärden i kommunens södra delar. Den
lokala grönstrukturen består av ett antal gröna värde
kärnor som sammanlänkas med gröna kilar och på vissa
ställen pekas gröna svaga samband ut. En grön värde
kärna bör inte understiga en bredd av 500 meter samman
hängande grönstruktur eller understiga en areal på totalt
3 km2. En grön kil bör inte understiga en bredd av 500
meter sammanhängande grönstruktur. Lokala gröna svaga
samband definieras som viktiga partier i grönstrukturen
som understiger 500 meter och/eller är svaga kopplingar
mellan grönområden. Den lokala grönstrukturen samman
faller till stor del med områden som har höga naturvärden
i kommunens naturinventering samt med ett eller flera
riksintressen. Även nyckelbiotoper, våtmarksområden,
tysta områden med mera, har vävts in i värderingen.
Delar av de regionalt utpekade områdena med stora
samlade rekreations-, natur- och kulturvärden ingår
också i den lokala grönstrukturen.

Förhållningssätt till utpekad grönstruktur
Den regionala och lokala grönstrukturen ska bevaras och
utvecklas. Det innebär att grönområdena som helhet tas
tillvara och att de ska utvecklas för att ytterligare stärka
grönstrukturen. Exempelvis ska tillgängligheten till om
rådena förbättras. Ny bebyggelse, verksamheter och an
läggningar som påverkar en grön kil negativt bör undvikas
och i fråga om värdekärnor och gröna svaga samband ska
detta undvikas helt och hållet. I de fall konflikt uppstår
mellan den utpekade grönstrukturen och planer på ny
bebyggelse ska en konsekvensbedömning göras utifrån
hela grönområdets värde och funktion. Det ska även ut
redas hur negativa effekter på grönområdet ska minimeras.
Se preciseringar av förhållningssätt till de olika typerna
av grönstruktur nedan.
De gröna värdekärnorna utgör de viktigaste delarna av
grönstrukturen i kommunen. Värdekärnorna ligger nära
de större tätorterna och har höga rekreativa, kulturella
och ekologiska värden. Syftet är att de ska bevaras så
intakta som möjligt i framtiden. Lokalisering av ny be
byggelse, anläggningar och verksamheter är inte lämplig
och ska undvikas. Vid etablering av störande verksamhet
vid en värdekärna ska en buffertzon anges.
De gröna kilarna sammanbinder kommunens värdekärnor
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med den regionalt utpekade grönstrukturen I de gröna
kilarna bör lokalisering av ny bebyggelse, anläggningar och
verksamheter så långt möjligt undvikas. Viss etablering kan
tillkomma om den tillåter att grönstrukturens värde och
funktion värnas eller utvecklas. Etablering av störande
verksamheter i en grön kil ska konsekvensbedömas utifrån
hela kilens värde och funktion. Vid etablering av störande
verksamheter bör en buffertzon mot de gröna kilarna anges.
Gröna svaga samband är utsatta partier i grönstrukturen.
Många gånger är de smala och kan därmed vara störda av
buller eller anläggningar och/eller har en så uppsplittrad
naturmiljö att den biologiska funktionen försvunnit eller
upplevelsevärdena minskat. De svaga sambanden är sär
skilt känsliga för exploatering och ska istället utvecklas
mot att stärka grönstrukturen, exempelvis genom att
överbrygga barriärer, nyplantera, utforma gång- och
c ykelvägar, skapa tydliga entréer med mera. Övrig bygg
nation eller exploatering är inte lämplig.

Lövhagens värdekärna (1)
Strax söder om Nynäshamns tätort ligger frilufts- och
naturområdet Lövhagen, med en varierad skärgårdsnatur
bestående av hällmarker, blandskog och en del lundartad
skog och kärr. Området har en artrik flora, på stränderna
förekommer exempelvis ovanliga arter som vejde och
strandärt och på tidigare brukad mark finns fortfarande
ängsväxter. Lövhagen har ett stort socialt värde då området
används flitigt för rekreation och är lättillgängligt, särskilt
sommartid då det finns bussförbindelse till området.
Det finns många badvikar och stigar och skogen är rik på
svamp och bär. Lövhagen avses inrättas som naturreservat.
Värdekärnan har en mindre utbredning än 3 km2 och är
omgiven av vatten i tre av fyra väderstreck, vilket skapar
barriärer mot närliggande landområden. Det är därför
viktigt att försöka förstärka möjligheterna för växter och
djur att spridas från värdekärnan via Nynäshamns stad
och norrut. Lövhagen är även utpekat i RUFS 2010
som ett område med stora samlade värden regionalt sett.
Den lokala värdekärnan är dock något mindre då en
liten del i norr prioriteras för bebyggelseutveckling av
Nynäshamns stad.

Stora Vika värdekärna (2)
Värdekärnan är belägen mellan Marsta och Stora Vika
och består av varierad skog, från ädellövskog med rik
lundflora till barrskog, kärr, igenväxande kulturmarker
samt ett gammalt kalkbrott. Kring det gamla kalkbrottet

finns en mycket speciell och rik flora av kalkälskande
växtarter som också gett upphov till en variationsrik
fjärilsfauna. Faunan och floran är beroende av öppna
marker vilket innebär att det är viktigt att fortsätta med
arbetet med ”Fjärilarnas marker”, ett röjningsarbete och
en populär naturstig runt kalkbrottet. Stora Vika värde
kärna används flitigt för rekreation. I värdekärnans norra
del finns svamprika marker och skogen används bland
annat i skolundervisningen i Stora Vika skola. I trakterna
kring Fållnäs gård finns stora kulturhistoriska värden och
en variationsrik flora och fauna. Norr om värdekärnan
finns ett grönt svagt samband mot den regionalt upp
märksammande grönstrukturen längs med Himmer
fjärden upp mot Fituna. Partiet består till stor del av åker
mark, men även av skog, strandnära bebyggelse samt en
småbåtshamn och badplats. Det är viktigt att ta hänsyn
till och stärka detta samband.

Fjätterns värdekärna (3)
I den norra delen av Nynäshamns tätort sträcker sig denna
värdekärna från Alhagens fågelrika våtmark i nordöst, via
friluftsområdet Kvarnängen till sjön Fjättern i väster och
udden Näset i söder. Värdekärnan innefattar viktiga ströv
områden, löparspår, badplatser, varierad skogsmark och
Alhagens våtmark som är en viktig fågellokal och ett väl
besökt promenadområde. Den genomkorsas av väg 545,
väg 73 samt järnvägsspår, vilket försvårar växters och djurs
spridning inom områdets östra och västra del. Dessa
barriärer skapar ett grönt svagt samband här. Vid utbygg
nad av planerat järnvägsspår till Norvik bör passager för
spridning av växter och djur samt promenadmöjligheter
för människor skapas. Vid kommande exploatering bör
största möjliga hänsyn tas för att stärka värdekärnan och
en buffertzon skapas för att minimera negativ inverkan
från störande verksamheter.

Riktlinjer för grönstruktur
• Den regionala och lokala grönstrukturen, främst värdekärnorna,
ska bevaras och utvecklas.
• Grönstrukturen ska vara sammanhängande. Svaga gröna
samband ska stärkas.
• Tillgängligheten till grönstrukturen ska förbättras.
• I gröna värdekärnor är ny bebyggelse, anläggningar och
verksamheter inte lämpliga och ska undvikas.
• I gröna kilar ska ny bebyggelse, anläggningar och verksamheter
undvikas. Viss etablering kan tillåtas om den medför att grön
strukturens värde och funktion värnas eller utvecklas.
• Vid etablering av störande verksamheter i anslutning till
grönområden ska negativ inverkan minimeras. I anslutning 
till grönkil bör buffertzon anges och i anslutning till gröna
värdekärnor ska buffertzon anges.
• De svaga gröna sambanden ska endast utvecklas mot att
förstärka grönstrukturen. Exploatering som motverkar sådan
utveckling ska undvikas.
• I de fall konflikt uppstår mellan den utpekade grönstrukturen
och planer på ny bebyggelse ska en konsekvensbedömning göras
utifrån hela grönområdets värde och funktion. Den ska noggrant
utreda hur negativa effekter på grönområdet minimeras.
• Vid planering av nya bostads- och verksamhetsområden ska
befintliga grönområden bevaras så långt som möjligt. Om detta
inte är möjligt ska detta kompenseras genom att nya grönom
råden anläggas inom eller i nära anslutning till planområdet.
• Tysta områden som pekas ut på kartan ska bevaras. Bebyggelse,
verksamheter och anläggningar kan tillkomma så länge ljudnivån
40 dBA högst 10 minuter per vecka inte överskrids.

Ösmo värdekärna (4)
Värdekärnan består i huvudsak av området kring Muskån/
Hammerstaån som binder samman naturreservatet
Häringe-Hammersta (vilket ingår i Tyrestakilen) med
tätorten Ösmos norra delar. Muskån/Hammerstaån är
en meandrande49 å som hyser stora biologiska värden.
Området utgör riksintresse för naturvård samt ingår
delvis i ett riksintresseområde för det rörliga friluftslivet.
Muskån/Hammerstaån är värderat till högsta värde i
kommunens naturinventering. I värdekärnan ligger den
välbesökta sjön Muskan som utnyttjas för bad och pass
eras av Sörmlandsleden. Värdekärnan genomkorsas av
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väg 73, väg 545 samt järnvägsspår, varför ett svagt grönt
samband finns mellan värdekärnans östra och västra del.50
Vid anläggandet av motorvägen gjordes omfattande
restaureringsarbeten och anpassningar för att öka Muskån/
Hammerstaåns värden, öka tillgängligheten samt under
lätta spridningen av arter. För att säkerställa en fortsatt
positiv utveckling av den övergripande grönstrukturen
behöver detta parti förstärkas ännu mer framöver, särskilt
om ytterligare exploatering blir aktuell. Norr om Ösmo
värdekärna finns även ett regionalt grönt svagt samband
som pekats ut i RUFS 2010. Det är beläget vid den reg
ionalt utpekade värdekärnan vid Häringe-Hammersta.
Sambandet behöver stärkas för att bibehålla områdets
befintliga natur-, kultur- och rekreationsvärden.

Sunnerby värdekärna (5)
Värdekärnan utgörs av viktig tätortsnära natur för boende
i Sunnerby och Spångbro. I området finns motionsspår,
strövområden, barrskog, våtmarker och delar av Tullinge
stråket (Sorundaåsen). I värdekärnan finns den fina ängsoch hagmarken ”Pettsons hage” vars höga naturvärden
ökat under de senaste årens mer intensiva skötsel. I området
finns även källan Gorran som förser bland annat Sunnerby
och Spångbro med dricksvatten. Från värdekärnan sträcker
sig ett grönt svagt samband till den regionalt utpekade
grönstrukturen i kommunens nordvästra del.

Segersängskilen (6)
Mellan Ösmo värdekärna och den regionalt utpekade
Hanvedenkilen ligger denna lokalt utpekade gröna kil.
Området har många sumpskogsområden, olika nyckel
biotoper, orörd hällmarktallskog och gammal hagmark.
På en bergstopp finns några upp till en halv meter stora
jättegrytor. En stor del av kilen är helt fri från samhälls
buller och delar av den är välanvänd för rekreation.

Styrankilen (7)
Styrankilen binder samman värdekärnan Fjättern vid
Nynäshamns tätort med värdekärnorna Stora Vika och
Ösmo. Kilen präglas av skogsmark, men har även en viss
andel åkermark i de södra och norra delarna. Området
innehåller ett flertal sumpmarker, nyckelbiotoper och bland
annat sjön Västra Styran och våtmarken Östra Styran.
I kilen finns stora tysta områden samt ett utpekat riksint
resse för naturvård och ett för kulturvård. Utmed kusten
i kilens södra del ligger Rosenlundsskogens naturreservat.

Vidbykilen (8)
Kilen sträcker sig mellan värdekärnorna vid Ösmo och
Fjättern. Den består av ett kustavsnitt med omväxlande
natur, såsom skogsklädda kullar, bergsryggar och åker
partier. Kilen innehåller ett flertal fornminnen och
värdefull natur som är utpekad i kommunens natur
inventering. Den är viktig då den förstärker grönstrukt
uren öster om de barriärer som järnvägen och väg 73
utgör. Den möjliggör exempelvis spridning av växter och
djur till och från Alhagens våtmark i de östra delarna av
Fjätterns värdekärna.

5.2 Tysta områden
Ljudmiljön är en viktig kvalitet och områden som kan
benämnas som tysta är viktiga att värna om, både för
djur- och friluftslivet.51 Tystnaden i rekreationsområden
är ofta en förutsättning för att upplevelsen ska ge vila
och avkoppling.
Ljudmiljö behandlas i flera fastställda miljömål, bland
annat i de regionala miljömålen, enligt vilka alla kommuner
ska ha en kommuntäckande bullerkartläggning och buller
saneringsplan senast år 201052. I Nynäshamn kartlades
tysta områden 2005. Resultatet visar att det i kommunen
finns många stora, sammanhängande områden som är
opåverkade av buller (40 dBA högst 10 minuter per vecka).
Dessa sammanfaller ofta med stora opåverkade natur
områden. Sedan bullerkarteringen gjordes har bland annat
väg 73 byggts om till motorväg. Det innebär att de tysta
områdena längs den nya vägsträckningen har förminskats,
medan det har blivit tystare längs den gamla vägen.
De tysta områden som markerats på kartan ”Grönstruktur”
är de som avses bevaras tysta. Flera av dessa områden ligger
inom regionalt och lokalt utpekade gröna kilar och värde
kärnor. I de bevarandevärda tysta områdena kan bebygg
else, verksamheter och anläggningar tillkomma så länge
ljudnivån inte överskrider 40 dBA högst tio minuter
per vecka.
LÄS MER: Bullerkartläggning för Nynäshamns kommun,
slutrapport från (2005).
Vid framtagande av fördjupade översiktsplaner ska en grönplan tas fram som en del av planeringsunderlaget.
LÄS MER: Tillgänglighetsplan för utemiljön i Nynäshamns
kommun (2010).
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5.3 Blåstruktur
Nynäshamn är en utpräglad kust- och skärgårdskommun
med cirka 100 mil kuststräcka. Därtill tillkommer en
mängd sjöar och vattendrag. Hav, kust, sjöar, vattendrag
och våtmarker bildar tillsammans med grundvattnet en
blåstruktur i kommunen, en struktur som är en viktig del
av Nynäshamns identitet.
Blåstrukturens miljöer är ofta känsliga och utsatta för
olika typer av negativ miljöpåverkan, samtidigt som de
utgör en viktig tillgång på många sätt. Vilken negativ
miljöpåverkan som finns på kommunens vatten är delvis
klarlagt, men informationen behöver både kompletteras
och förnyas. Kommunen avser att uppdatera Kustplanen
som togs fram 2002 (då tillsammans med Haninge kom
mun) samt ta fram en kommuntäckande vattenplan.
Blåstrukturen är viktig att uppmärksamma och den fram
tida vattenförvaltningen är avgörande för en hållbar ut
veckling av vattenområdena, se även kapitlet om vatten
förvaltning samt de lokala miljömålen.
LÄS MER: Lokala miljömål i Nynäshamns kommun (2009)
och Kustplan för Haninge och Nynäshamns kommuner (2002).

Hav, kust, sjöar och vattendrag

Exploateringstrycket på strandnära områden vid kusten
är stort och enligt kustplanen råder det i vissa delar av
kommunen brist på tillgängliga stränder. Det är också
ovisst hur tillgängligheten ser ut idag eftersom planens
innehåll är i behov av en uppdatering. För en positiv ut
veckling av blåstrukturen ska tillgängligheten till kvar
varande stränder längs med kust och i skärgård förbättras
och säkerställas, vilket är i linje med de regionala rikt
linjerna54. Utmed vissa begränsade strandavsnitt med
känslig fauna eller flora gäller dock det omvända, att till
gängligheten till dessa avsnitt bör begränsas genom land
stigningsförbud. Exempel på öar med sådana avsnitt är
Gumman, Fälöv och Gubblevern55. För bevarande och
skydd av stränderna, se även avsnittet om strandskydd.
foto: niclas sjögren

Havet omger kommunen i alla väderstreck utom i norr.
Det utgör ungefär två tredjedelar av den totala ytan för
naturreservat i kommunen53 vilket visar vilka värdefulla

miljöer det innehåller. Kusten och dess stränder är en
viktig tillgång för friluftslivet. Samtidigt utgörs de ofta 
av specifika och känsliga miljöer som fungerar som sprid
ningskorridorer och reproduktionslokaler för växter och
djur. Havsvikar med grunda bottnar kan vara mycket
artrika och utgöra en oerhört viktig reproduktionslokal
för djur samtidigt som de ofta är starkt utsatta för explo
atering och miljöpåverkan. Detsamma gäller för sjöarna
och vattendragen. Kommunens största sjöar är Muskan,
Västra Styran samt Grindsjön som delas med Botkyrka
kommun. Bland vattendragen är Muskån/Hammerstaån
och Dyån/Fitunaån med anslutande biflöden de mest
utmärkande. Båda vattendragen är viktiga lokaler för
vandrande havsöring.
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Blåstruktur
Vattenskyddsområde,
inre befintligt
Vattenskyddsområde,
yttre befintligt
Vattenskyddsområde,
primärt föreslaget
Vattenskyddsområde,
sekundärt föreslaget
Vattenförekomst, vattendrag
Vattenförekomst, sjö
Vattenförekomst, grundvatten
Avrinningsområde, primärt
Avrinningsområde, delområde
Mosse, kärr. Utgör ofta utströmningsområde för grundvatten.
Hav
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Riktlinjer för blåstruktur och vattenförvaltning
• Blåstrukturen ska utvecklas och nyttjas på ett hållbart sätt.
• Tillgängligheten till stränder och vattenområden ska säkerställas
och förstärkas.
• Vid planering ska hänsyn tas till hela det berörda avrinnings
området för vattnet.
• Samtliga vattenområden ska uppnå miljökvalitetsnormerna
i EU:s vattendirektiv i utsatt tid (2015 eller 2021, se även de
lokala miljömålen).
• För att uppnå god status i kommunens vattenförekomster ska
utsläpp av näringsämnen och föroreningar från bland annat
enskilda avlopp och jordbruksmark minskas.
• Kommunen ska verka för att arbeta långsiktigt med att
undanröja vandringshinder för fisk.
• Arbetet för att förbättra vattnets status ska ske i samråd
med markägare och övriga intressenter.

Våtmarker
Våtmarker utgörs antingen av mark där vatten finns nära
under, i eller över markytan under en stor del av året eller
av ett vegetationstäckt vattenområde. Exempel på våtmarker
är myrmarker, sumpskogar och våtmarksstränder vid sjöar,
vattendrag och hav. Våtmarkerna är värdefulla på många
sätt. De kan motverka effekterna av övergödning och föro
rening då växtlighet och sediment binder näringsämnen
och föroreningar som exempelvis tungmetaller. De bidrar
till minskning av översvämningar då de har möjlighet att
jämna ut vattenmängderna. De utgör även en viktig livsmiljö
för många djur- och växtarter, vilket gör dem till en viktig
naturresurs med stort värde för den biologiska mångfalden.
Våtmarker är dessutom en värdefull del av landskapsbilden.
I Nynäshamn är många våtmarker små till ytan, vilket
främst beror på det relativt torra klimatet, det småbrutna
sprickdalslandskapet, samt de sjösänkningar och torrlägg
ningar av våtmarksområden som utfördes runt sekelskif
tet 1900. De större våtmarksområdena i kommunen är
bland annat Östra Styran och Lövsjön och är resultat av
nämnda sjösänkningar. Nära Lövsjön finns Slätmossen
som sedan 2006 ingår i naturreservatet SlätmossenBorgberget. I kommunen finns även den anlagda våtmarken
Alhagen, som tar emot vatten från Nynäshamns avloppsren
ingsverk och en del av dagvattnet från Nynäshamns stad.
Våtmarksområden är skyddade genom det generella
biotopskyddet som riktar sig främst till småbiotoper i
odlingslandskapet. Se avsnittet om övriga skyddsformer
av natur och vatten.

Grundvatten
Grundvattnet är en avgörande förutsättning för liv och 
är på så sätt en viktig del i blåstrukturen. Grundvatten
förekomsterna i Nynäshamn beskrivs i kapitlet teknisk
försörjning, avsnittet om dricksvatten.

5.4

Vattenförvaltning

Vattenförvaltning handlar om att arbeta mot en effektiv
och hållbar vattenhantering.56 EU:s ramdirektiv för
vatten57 och den svenska förordningen för vattenförvalt
ning58 som genomför direktivet sätter ramarna för en så
dan hantering. Enligt direktivet ska vattenförvaltningen
ske utifrån en helhetssyn på hur vattnet nyttjas och
skyddas och det omfattar alla sjöar, vattendrag, kustoch grundvatten. Eftersom alla typer av vattenområden
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kan påverkas av ingrepp långt från området utgår vatten
förvaltning och samarbeten för att öka vattenkvalitet
numera ifrån vattnets avrinningsområden och inte från
kommungränser.

Avrinningsområden och diffusa flöden
Ett avrinningsområde är det landområde, inklusive sjöar,
som avvattnas av samma vattendrag. Området avgränsas
av höjdryggar, som skapar vattendelare gentemot andra
avrinningsområden. Det är inte alla landområden som
avvattnas med ett vattendrag, utan nederbörd och grund
vatten tar sig även direkt ut till havet via marken, grävda
diken med mera. I dessa fall kallas det att området har
diffusa flöden istället för avrinningsområden. Diffusa
flöden är vanliga i kustområden och på öar.
Kunskap om ett avrinningsområdes avgränsning gör det
bland annat möjligt att bedöma hur vattnet kemiskt blir
påverkat på sin väg till det avvattnade vattendraget. Till
exempel kan strömningen genom olika geologiska miljöer
och platser med mänsklig påverkan påverka vattenkvaliteten.
Det innebär att åtgärder eller verksamheter i tillrinningseller avrinningsområdet ofta får effekter längre ned i
systemet. Begränsningar i markanvändningen kan därför
krävas över en stor yta inom avrinningsområdet för att
säkerställa vattenkvaliteten i sjöar, vattendrag och grunda
havsvikar. Vid detaljplanering blir det därmed viktigt att
inte bara fokusera på planområdet. Hänsyn ska därmed tas
till de vattenförekomster som planområdet avvattnas till eller
som kan få en förändrad vattenbalans till följd av planen.

Dyån/Fitunaån samt Muskån/Hammerstaån avvattnar
kommunens två största avrinningsområden (som i sig inne
fattar flera delavrinningsområden). Båda åarna, men sär
skilt Dyån/Fitunaån, rinner genom ett utpräglat jordbruks
landskap vilket medför att betydande mängder närsalter
följer med vattendragen ut i havet. Förr var det vanligt att
man rätade ut vattendrag för att få så snabb avrinning som
möjligt, vilket blottlade marker som därmed kunde odlas
upp. Större delen av Dyån/Fitunaån är uträtad på detta
sätt, förutom de sista cirka fyra kilometrarna närmast
Fituna. Muskåns/Hammerstaåns sträckning är i stort sett
orörd, vilket gör att den slingrar (meandrar) sig fram ge
nom landskapet. Detta medför att sträckan som vattnet
färdas blir lång och att vattnets hastighet blir låg jämfört
med ett uträtat vattendrag. Ett meandrande vattendrag har
stora fördelar då växtligheten hinner ta upp de närings
ämnen som spolats ut från markområdena och framförallt
fosfor kan falla ner på botten och fastläggas i sedimenten.

Miljökvalitetsnormer för vatten

Nynäshamns kommun tillhör Södertörns och Södertäljes
huvudavrinningsområde61, som består av större delen
av Södertörn och förutom Nynäshamn (ej öarna i söder)
även innefattar kommunerna Haninge, Botkyrka, Söder
tälje, Huddinge och Tyresö.62 Kommunen delar nio del
avrinningsområden med Haninge och Botkyrka kom
mun63 vilket visar på vikten av samarbete kommunerna
emellan i vattenförvaltningsfrågor.

För att åstadkomma en god vattenkvalitet och en hållbar
användning av vatten i samtliga vattenförekomster har
miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten fastställts64.
Syftet är att uppnå god status i samtliga vatten senast år
2015 i enlighet med vattendirektivets mål. Normerna är
juridiskt bindande och formulerade som kvalitetskrav för
ekologisk status/potential, kemisk och/eller kvantitativ
status för vattnet.65 För ytvatten såsom kustvatten, sjöar
och vattendrag finns normer för kemisk och ekologisk
status, medan det för grundvatten finns MKN för kemisk
och kvantitativ status (se kapitlet om teknisk försörjning
för status för grundvatten). För konstgjorda och kraftigt
modifierade vattenförekomster, som exempelvis hamnen 
i Nynäshamn, gäller istället normerna den ekologiska
potentialen. Det innebär att de modifierade vattenföre
komsterna ska uppnå så god kvalitet som möjligt utan att
ha för stor påverkan på de samhällsekonomiskt viktiga
verksamheter som gett upphov till dem.

Inom kommunen finns 25 delavrinningsområden utpekade
i databasen VISS (VatteninformationssystemSverige)
som har utvecklats av vattenmyndigheterna och länsstyr
elserna.60 Flera av dessa områden har diffusa flöden utmed
kusten och avvattnas därmed inte av ett vattendrag.
Flera av kommunens öar ingår inte i databasen för till
fället, bland annat Oxnö, Svärdsö, Torö, Järflotta, Öja,
Himmelsö, Herrön och Yxlö, vilket gör att det finns be
hov av ytterligare undersökningar av dessa områden.

Samtliga MKN ska uppnås till slutet av 2015 eller, om
tidsfrist krävs, som längst till 2027. Kommunens kust
vatten, sjöar och vattendrag som i nuläget inte uppnår
god ekologisk status har fått tidsfrist till 2021 eftersom
det anses omöjligt eller orimligt att bland annat få ner
näringsnivåerna tillräckligt till 2015. När vattenföre
komster även omfattas av andra skydd än EU:s ramdirektiv
för vatten, som exempelvis art- och habitatdirektivet
(Natura 2000) så ska samtliga normer och mål för
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f örekomsten uppnås. Om normer och mål är i konflikt
med varandra ska det strängaste kravet för vattenkvalitet
gälla66.
I Nynäshamns kommun har Vattenmyndigheten pekat
ut 39 vattenförekomster som ska uppfylla MKN. Dessa
innefattar sjöar större än 1 km2, vattendrag längre än
15 km, grundvatten samt kustvatten. Vidare finns 23
övriga vattenförekomster där mindre sjöar och kortare
åsträckor ingår. De flesta övriga vattenförekomster har
inte statusklassificerats. I Nynäshamn är den övergripande
ekologiska statusen för kustvatten, sjöar och vattendrag
måttlig till otillfredsställande. Detta beror till stor del
på övergödning. I stort sett alla vatten i kommunen har
övergödningsproblem och har därmed måttlig status,
endast Grindsjön och Fagersjön samt en kort sträcka av
vattendragen (Muskån-Grindsjöån) har god ekologisk
status. Fållnäsviken Kaggfjärden och sjön Västra Styran
har otillfredsställande status då de påverkats särskilt
starkt av övergödning. Dataunderlaget för den ekologiska
statusen är i flera fall bristande, varför ytterligare under
sökningar bör göras.
Den övergripande kemiska statusen för samma vattenområden har klassats som dålig (”ej god”) och prognosen
för 2015 visar inte på någon förbättring. Detta beror till
stor del på kvicksilverförekomster, samtliga ytvatten i
Sverige har förhöjda halter av kvicksilver.67 Bortsett från
förhöjda halter av kvicksilver har större delen av kommun
ens vatten en god kemisk status. Enda undantagen är
Askö- och Krabbfjärden som i dagsläget inte uppnår god
status. Detta beror på för höga halter av tributylfören
ingar som förmodligen kommer från båtbottenfärger.
Dessa två områden samt hamnområdet utanför Nynäshamns tätort riskerar att inte uppnå god status till år
2015. Eftersom det råder brist på data från ett antal
platser behöver också den kemiska vattenstatusen utredas
ytterligare.68
För att uppnå normerna för vattenkvalitet har Vattenmyndigheten i Sverige tagit fram ett åtgärdsprogram för
perioden 2009-2015. Programmet innehåller sju punkter
som kommunerna behöver genomföra. För vatten med
sämre än god status gäller att åtgärder behöver utföras69
och kommunerna ska årligen rapportera till myndigheten
om vilka åtgärder som genomförts under föregående år.
Till åtgärderna som kommunerna behöver genomföra hör
att inrätta vattenskyddsområden för framtida vattenan
vändning. En annan är att genomföra planläggning och
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prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås
och inte överträds. Ytterligare en åtgärd är att utveckla
vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden där
vattenförekomsterna inte bedöms uppfylla miljökvalitets
normerna inom utsatt tid.70 Åtgärdsprogrammet är jurid
iskt bindande och poängterar att även övriga åtgärder
förutom de sju som gäller för kommunerna kan behöva
vidtas för att hinna uppnå MKN för vatten inom utsatt tid.
I Nynäshamns kommun är vissa åtgärder särskilt viktiga,
förutom de ovan nämnda. Till att börja med ska utsläpp
av näringsämnen, såsom fosfor och kväve, samt föroren
ingar till vattenområdena minimeras71. Ett sätt att minska
utsläpp av näringsämnen och föroreningar till vatten
är att anlägga skyddszoner72 med växtlighet och/eller
dammar i anslutning till vattnet. Ett exempel på detta
är den 10 meter breda odlingsfria zon som anlagts längs
med Dyån/Fitunaån för att minska läckage av närings
ämnen från åkermarken till vattendraget. Projektet har
pågått sedan 1995 och är ett samarbete mellan Nynäshamns kommun och de lantbrukare som äger marker
längs Dyån/Fitunaån. Under 2011 gjordes en utvärdering
av skyddszonerna, där det konstateras att ytterligare
åtgärder krävs för att sänka näringshalterna i Dyån/
Fitunaåns vatten. Arbetet för att förbättra vattnets status
bör ske i samråd med markägare och andra intressenter.
En annan åtgärd för att motverka dålig ekologisk status
är att långsiktigt arbeta med att undanröja vandrings
hinder för fisk. Sådana hinder har identifierats på ett fler
tal platser i kommunen.73 Ytterligare ett sätt att minska
utsläpp av näringsämnen är åtgärder på enskilda avlopp
som t ex uppgraderingar av avloppsanläggningar eller ut
byggnad av kommunalt vatten och avlopp. Detta beskrivs
närmare i kommunens VA-plan. För att möjliggöra
arbetet med att uppnå miljökvalitetsnormerna och verka
för en hållbar vattenförvaltning ska kommunen ta fram
en vattenplan. Planen kommer ange hur miljökvalitets
normerna för vatten ska uppnås och vilka åtgärder som
behöver genomföras för att nå dit. Dataunderlaget för hur
kommunens vatten mår är i vissa fall undermåligt varför
en komplettering är av stor vikt. Exempelvis är data över
den kemiska statusen i flera vattenförekomster sparsam,
samt vilken påverkan olika aktiviteter på de större öarna
i kommunen har på vattenmiljön.
2010 infördes EU:s marina direktiv i svensk lagstiftning
under namnet Havsmiljöförordningen (2010:1341).
Denna lag syftar till att upprätthålla eller nå en god status
i havsmiljön till år 2020 och omfattar Östersjön och

Nordsjöns vatten. Havs- och vattenmyndigheten har
ansvaret för havsmiljöförvaltningen och år 2015 ska ett
åtgärdsprogram vara upprättat.
LÄS MER: En vattenplan som anger hur miljökvalitets
normerna för kommunens vattenområden ska uppnås
kommer att tas fram.

Riktlinjer för skydd av natur- och
vattenmiljöer
• Vid exploatering nära skyddade och skyddsvärda områden ska
exploateringens påverkan på hela omgivningen beaktas.
• Kommunen ska verka för att skyddsvärda natur- och vatten
miljöer identifieras och relevanta skydd upprättas.

5.5 Skyddade vatten- och naturområden
Flera av kommunens värdefulla vatten- och naturområden
är skyddade områden men det återstår områden som är
skyddsvärda som idag står utan skydd. Kommunen har
pekat ut skyddsvärda områden, men vilken skyddsform
som är lämplig för dessa områden behöver utredas. För att
säkerställa värdet hos skyddade och skyddsvärda områden
vid exploatering så bör både påverkan på områdena i sig
och på deras omgivning beaktas.
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Naturreservat
Naturreservat upprättas för att långsiktigt bevara och ut
veckla naturmiljöer som har ett särskilt stort värde för
djur, växter och människor. De svenska naturreservaten
innefattar en mångfald av naturmiljöer, som till exempel
gamla skogar, slåtterängar och vattendrag. I vissa natur
reservat, som skyddar exempelvis urskogsliknande skogar,
är orördhet ett villkor för att naturvärdena ska bestå. I
andra är det samspelet mellan människa och natur som
under årtusenden utvecklat den speciella naturen, som till
exempel slåtterängar. Länsstyrelsen eller kommunen kan
bilda naturreservat och marken kan ägas av staten eller
annan ägare. Till varje reservat finns föreskrifter och en
skötselplan, i vilken syfte och mål samt vad som behöver
göras för att nå målen ska redovisas. Naturmiljöer som
före 1997 omfattades av naturvårdsområdesbestämmelser
ingår numera i naturreservaten. I Nynäshamn finns tio
reservat, vilka beskrivs nedan:74

Häringe-Hammersta
Häringe-Hammersta är ett stort kustnära naturreservat
med en mångfald av naturtyper. Naturreservatet utgörs
av två halvöar vid kusten med karaktären av ett herr
gårdslandskap. Här finns förhållandevis mycket ädellöv
skog med artrik flora samt barrskog som är relativt
opåverkad. Det ljusa, omväxlande landskapet är fint för
vandring och cykelturer. Möjligheterna till bad och fiske
är goda. Syftet med reservatet är att bevara och vårda ett
innerskärgårdslandskap och de natur- och kulturmiljö
värden som är knutna till det. Viktiga inslag att vårda
är hävdade markslag, löv- och barrskogarna, i synnerhet
ädellövskogarna, samt sötvattens- och kustvattenmiljöerna.

Järflotta
Järflotta naturreservat består av ön Järflotta med omgi
vande öar samt ytterskärgårdsöarna Gunnarstenarna.
Reservatet ligger 5 kilometer söder om Nynäshamn.
Järflotta är en flack ö som till stor del är uppbyggd av
sand och grus. Huvuddelen av ön är tallskogsbevuxen
sandhed. Hällmarkspartier finns i nordväst och sydost.
Centralt på ön finns jordbruksmark. Sandstränder finns
på flera platser. Sandstränderna är ovanliga i länet och här
finns skyddsvärda växter. Skären runt Järflotta är häck
plats för sjöfågel. Gunnarstenarna består av sex öar samt
ytterligare mindre skär belägna i Östersjön, cirka 19 kilo
meter sydost om Nynäshamn. Öarna utgör en viktig del
av livsmiljön för många ovanliga skärgårdsfåglar och har
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därmed ett mycket högt skyddsvärde. Ändamålet med
reservatet är för Järflottadelen av reservatet dels att säkra
ett betydelsefullt skärgårdsområde för allmänhetens fri
luftsliv och dels att bibehålla ett vackert jord- och skogs
bruksområde med beaktande av de djurskyddsintressen
som finns på och kring ön. Syftet med den del av reserv
atet som omfattar Gunnarstenarna är att skydda det rika
fågellivet, i första hand skräntärna, tordmule och sillgrissla,
men även övrigt fågelliv under häckningstiden.

Käringboda
Käringboda naturreservat omfattar ett innerskärgårds
område på en halvö väster om Nynäsviken, ett par kilo
meter väster om Nynäshamn. Området är starkt kuperat,
bergigt och till stora delar skogbevuxet. Mellan bergen
ligger skyddade dalgångar. De flesta av de större dalarna
är uppodlade eller bär spår av tidigare agrart nyttjande.
Tidigare hävdades marken av många mindre gårdar men
för närvarande sköts jordbruksmarken från en gård på
halvöns östra sida. De inskjutande vikarna Rassa vikar,
Maren och Gravamaren, med smala inlopp från havet, är
karaktäristiska för Käringboda. Här finns ett värdefullt
fågelliv. Genom områdets mångformighet kan allmän
heten erbjudas ett mångsidigt och rikt friluftsliv. Syftet
med reservatet är att säkra och iordningställa områdets
betydelse för allmänhetens friluftsliv samt att bevara en
del av Södertörns kust- och kulturlandskap med dess
växt- och djurliv.

Reveludden
Reveludden är en trädfri sandudde med långgrunda
stränder, belägen på sydvästra Torö vid Södra Svärdsfjärden. Reservatet består till största delen av en havs
strandäng där slåtter har återupptagits. Naturreservatet
är en betydelsefull sträckfågellokal. Mellan juli och
september rastar olika vadararter regelbundet här. Strand
ängarna har botaniska värden med arter som sump
gentiana, trift, kustarun, gulkämpar, strandrödtoppa,
solvända, strandvial, strandkål, havssälting och marviol.
Ett mindre skogsparti med talldominerad barrskog ingår
också i området. Ändamålet med reservatet är att bevara
ett vackert och intressant strandområde som är ovanligt
för länet och som är av betydelse ur naturvårdssynpunkt,
särskilt för fågellivet och för den skyddsvärda floran.

Revskär
Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårds
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område beläget väster om Torö, 14 kilometer sydväst om
Nynäshamn. Reservatets större öar är långsmala, bergiga
och samlade i en arkipelag med goda hamnvikar och
badstränder. Växtligheten på öarna består av lövträd och
buskmarker och är typisk för Stockholms ytterskärgård.
Ändamålet med reservatet är att säkra ett område av
väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Rosenlundsskogen
I Rosenlundsskogens naturreservat finns värdefulla skogs
miljöer. Reservatet ligger söder om Djursnäs gård vid
Fållnäsviken Det präglas av det skärgårdsnära läget och är
med sina 35 hektar ett ovanligt stort och opåverkat skogs
område i denna trakt. Skogsmarken är av typisk Söder
törnst yp, rikt kuperad med många insprängda hällmarker
och fuktiga marker med mindre sumpskogspartier. Tack
vare topografin så är Rosenlundsskogen mycket varierad
och inrymmer ett flertal olika miljöer och skogstyper,
bland annat alstrandskog, ek–hassellund, hällmarker med
tall med inslag av gammal ek samt blockrika branta parti
er med rika inslag av asp. I reservatet finns partier med
viktiga inslag av död och förmultnande ved. Områdets
variation av biotoper och strukturer ger förutsättningar
för en artrik flora och fauna. Syftet med reservatet är att
bevara ett naturskogsområde och dess skyddsvärda växtoch djurliv.

Slätmossen-Borgberget
Slätmossen-Borgbergets naturreservat ligger väster om
Hemfosa och omfattar cirka 178 hektar mosaikartad
terräng med barrskog och myrmark. Tall dominerar på
hällmarkerna och myrarna men det finns även delar med
öppen myrmark. På friska marker dominerar gran, medan
lövträden framför allt finns i sumpskogsmark. Sörmlands
leden löper öster om reservatet. Större delen av naturreser
vatet ingår i nätverket Natura 2000 och det hyser en rik
och sällsynt kryptogamflora. Syftet med reservatet är att
skydda naturskogsområdet med sin hydrologiskt opåverk
ade och säregna myr med dess sällsynta flora av mossor,
lavar och svampar. Detta uppnås genom att skogen
undantas från skogsbruk och får utvecklas fritt, med
undantag för naturvårdande åtgärder.

Öja-Landsort
Öja-Landsorts naturreservat omfattar ön Öja med fyr
platsen Landsort. Ytterskärgårdsön Öja är till stor del

b evuxen med lövskog av maritim typ. De vanligaste träd
slagen är björk och al. Tallskog förekommer endast på 
ett litet område på öns inre del. På Öja finns även några
botaniskt intressanta arter som vitoxel, åkerbär och ide
gran. Ön kan vara en av länets finaste sträckfågellokaler
med framför allt ett kraftigt sjöfågelsträck såväl vår som
höst. Ändamålet med naturreservatet är att bevara den
värdefulla naturmiljön på Öja. Den obebyggda delen av
ön ska bibehållas och endast smärre anläggningar och
anordningar för allmänhetens friluftsliv ska tillåtas. Vissa
områden med speciellt rikt växt- och djurliv och värdefull
landskapsbild ska särskilt vårdas.

Ören
Örens naturreservat ligger på södra Torö och utgörs av
tallhedar och stränder med klappersten. Ören består av
en stor flack isälvsavlagring med i huvudsak stenigt grus.
Vegetationen består till större delen av tallhedskog där
inslaget av martallar och enbuskar är påfallande. På
k lapperstränderna finns sällsynta växter som strandkål,
marviol och strandärt. Ören är också en känd sträck
fågellokal. Den torra tallskogen ger goda förutsättningar
för strövande, svamp- och bärplockning. Stränderna är
attraktiva för bad och promenader och vattenområdet
utanför den södra stenstranden är en av Sveriges mest
populära platser för såväl våg- som vindsurfning. Syftet
med naturreservatet är att bevara områdets speciella flora
och fauna och dess betydelse för allmänhetens friluftsliv.
Ören är ett kommunalt naturreservat.

Österby
Österby naturreservat är beläget nordväst om Hemfosa
och består av naturskog med främst barrskog. I reservatet
finns hällmarkstallskogar och granskogar, men även in
slag av lövskog och blandskog. Skogen är till största delen
opåverkad av modernt skogsbruk och har höga natur
värden. Reservatets syfte är att skydda naturskogen och
dess betydelse för den biologiska mångfalden.

Marina reservat
Nynäshamns kommun har inga särskilt utpekade marina
reservat men flera av de befintliga naturreservaten om
fattar marina miljöer. Stockholms läns totalt tre marina
naturreservat är belägna nära Nynäshamns kommuns
gränser. För att kunna peka ut möjliga framtida marina
reservat så behövs ytterligare inventering och värdering
av skyddsvärda marina miljöer.
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LÄS MER: Studie av tillgängligheten till stränder och
vatten- områden. Ytterligare kartläggning av skyddsvärda
natur- och havsmiljöer, som t ex av möjliga marina reservat
(ska genomföras).

Strandskydd
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd.
Strandskyddet är till för att ge invånare och besökare
möjlighet att ströva längs stranden och att skydda värde
fulla biotoper i strandlinjen. Skyddet omfattar land- och
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen, men i
stora delar av Nynäshamns kommun är det utvidgat till
300 meter. De strandskyddsavgränsningar som gjorts
bygger i stor utsträckning på kriterier som rör tillgäng
lighet för det rörliga friluftslivet eller är områden med
viktiga livsmiljöer för växter och djur76.
För närvarande arbetar Länsstyrelsen med en översyn av
det utvidgade strandskyddet. Syftet är att klargöra utvid
gade strandskyddsområden och för att få en bättre an
passning till strandskyddets syften. Länsstyrelsen kommer
att fatta nya beslut för alla områden som ska omfattas av
utvidgat strandskydd intill 300 meter från strandlinjen.
Intresset för strandnära bebyggelse ökar och det kan kom
ma att innebära en konflikt mellan privata och allemans
rättsliga intressen. Strandskyddsområden får inte bebyggas
om inte särskilda skäl finns77. Kommunen har ansvar för
tillsyn och prövning av strandskyddsdispenser. Länsstyrelsen
kan upphäva kommunens beslut. Kommunen har därför
ett stort och viktigt ansvar för att säkerställa passager ner
till havet så att stränderna även fortsatt är tillgängliga för
alla. Någon exakt bredd finns inte fastslagen men passagen
ska vara så bred att den passerande förstår att det är möjligt
att ta sig förbi.78 Med tanke på den globala uppvärmningen
är det viktigt att ta hänsyn till framtida förändringar av
havsnivåer vid dispensansökan. Detta för att säkerställa
fortsatt god tillgänglighet till vatten och stränder.
I Nynäshamns kommun har man i de lokala miljömålen
beslutat att kommunens värdefulla strandskyddsområden
ska bevaras i den omfattning de har idag. Arealen ska inte
minskas utan hållas konstant eller om möjligt ökas med
undantag för ett område i Grödby-Fagervik, se avsnittet
om orten.

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO)
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) karaktäriseras
av att de ofta har en nyckelfunktion i ett större ekologiskt
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sammanhang och/eller innehar höga naturvärden. De ska
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada
naturmiljön.79 Ekologiskt särskilt känsliga områden kan
vara sådana som är hårt belastade av miljöföroreningar
och därför känsliga för ytterligare angrepp eller som inne
har sällsynta och hotade arter. Naturstränder, viktiga
häckningsområden och rastplatser för fåglar, naturskogar
med urskogskvalitet och äldre solitära ekar är alla exem
pel på ESKO. I havsmiljön är till exempel grunda bottnar
särskilt betydelsefulla eftersom dessa biotoper utgör skär
gårdens viktigaste produktionsområden.
I Nynäshamns kommun har inga övergripande invent
eringar gjorts med avseende på ekologiskt särskilt känsliga
områden. Dock kan nyckelbiotoper (se nästa avsnitt för
beskrivning av skyddet), våtmarker, Natura 2000-områden,
ängs- och hagmarker samt de områden som har klassats
som område med högsta naturvärde i kommunens natur
inventering anses utgöra ekologiskt särskilt känsliga områ
den. Till dem kan också de i kustplanen utpekade skydds
värda områdena,80 de i den regionala utvecklingsplanen
utpekade sjöarna Fjättern (prioriterad sjö för vattenskydd)
och Västra Styran (otillfredsställande ekologisk status)
räknas. Även Älviken som är särskilt utsatt för utsläpp
från enskilda avlopp och från jordbruksmark kan kvali
ficeras som ESKO. En mer detaljerad sammanställning och
inventering av ekologiskt särskilt känsliga områden bör
prioriteras högt i det kommande naturvårdsarbetet.
LÄS MER: Kartläggning av ekologiskt särskilt känsliga
områden (ska genomföras).

Övriga skydd av natur och vatten
Det finns ett antal skyddsformer för hav och natur.
I Nynäshamns kommun påträffas flera typer av områdes
skydd som bland annat regleras i kap. 7 i miljöbalken.
Se även avsnittet för riksintressen för att läsa mer om
skyddad natur i kommunen.
Biotopskydd innebär lagligt skydd av mindre områden som
utgör livsmiljö för hotade växt- och djurarter eller som
annars är särskilt skyddsvärda. Det finns dels ett generellt
biotopskydd som gäller med automatik för t ex alléer, åker
holmar och våtmarker i jordbruksmark. Det finns dels ett
skydd för specifika biotoper. När beslut har tagits för sådana
biotopskyddsområden är de skyddade för all framtid och
gränserna märks upp i terrängen. I ett biotopskyddsområde
får man inte bedriva verksamhet eller vidta åtgärder som
kan skada naturmiljön.81 Dit räknas bland annat röjning,

gallring och annan avverkning av skog, men också gräv
ning, utfyllning med massor samt byggande av väg. Skogs
styrelsen ansvarar för biotopskyddsområden som ligger på
skogsmark medan länsstyrelsen ansvarar för övrig mark.
Naturvårdsavtal är ett frivilligt civilrättsligt avtal som kan
tecknas mellan Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller kommun
med markägare i syfte att utveckla och bevara naturvärden.
I ett naturvårdsavtal ersätts markägaren för de begränsningar
som avtalet innebär. Avtalet gäller som längst i 50 år och
hur bevarandet och utvecklingen ska ske, samt hur stor
ersättning som ges regleras i avtalet. Naturvårdsavtal är
tecknat för några områden i kommunen.
Nyckelbiotoper och sumpskogar är områden med mycket
höga naturvärden. Nyckelbiotoper och sumpskogar är
inte skyddade i lag men utpekandet av dessa kan ses som
ett underlag till en möjlig framtida skyddsform82. Skogs
styrelsen kan, med stöd av skogsvårdslagen, förelägga eller
förbjuda åtgärder i nyckelbiotoper83.
Information om de biotopskyddsområden, naturvårds
avtal, nyckelbiotoper och sumpskogar som pekats ut
i Nynäshamns kommuns tillhandahålls genom skogs
styrelsens karttjänst ”Skogens pärlor”.
I kommunen finns fågel- och sälskyddsområden som syftar
till att skydda fåglar och sälar under den tid då de är
särskilt känsliga för störning. Hos länsstyrelsen finns mer
information om dessa.
Naturminnen är vanligen grova, äldre träd med höga
naturvärden. Naturminnen inrättades främst fram till
1960-talet, numera strävar man efter att skydda större
naturområden. Det finns dock ett generellt behov av att
skydda äldre träd.
Kräftskyddsområden är sjöar och vattendrag som länsstyrel
sen pekar ut som skyddsområden för flodkräfta. I områ
dena är det bland annat förbjudet att fiska kräftor med fisk
från andra vatten eller att inplantera signalkräftor, detta
för att förhindra spridning av kräftpest. I kommunen finns
flera sjöar och vattendrag som är kräftskyddsområden.
Nya skyddsvärda områden. Det finns flera områden i kom
munen som är skyddsvärda men som inte, eller enbart
delvis, omfattas av något formellt skydd idag. Exempel på
sådana miljöer är områden med höga naturvärden enligt
kommunens naturinventering, områden som är betecknade
som tysta eller sådana som används flitigt för rekreation.
I naturinventeringen finns ett antal områden av högsta
naturvärde som ännu står utan formellt skydd. Dessa är:

–
		
–
		
–
		
–
		
		
–
		
		
		

Västra skärgården (öarna Äppelgarn, Ramsholmen
och Kråkskär med flera) som har lundartade miljöer
Herrhamraöarna med sina ovanliga växter, viktiga
häckningsplatser och uppväxtområden för fisk
Kronberget väster om Ösmo som har bevarandevärda strandängar och ädellövlundar
Fitunaån/Källstån och Muskån/Hammerstaån,
båda med meandrande partier och förekomst av 		
unika havsöringstammar
Kalkbrottet med omgivningar i Stora Vika som har
många höga naturvärden med sin kalkälskande flora
och fauna, örtrika tallskog samt höga rekreationsoch kulturvärden.

Andra skyddsvärda områden är Lövhagen, Östra Styran
och den nedlagda grustäkten i Älby. Områdena har höga
naturvärden och/eller används som rekreationsområden av
både kommunens invånare och besökare. Lövhagens fri
luftsområde samt delar av fastigheterna Lövhagen 1:10 och
1:11 avses inrättas som kommunalt naturreservat. Det är
ett mycket viktigt område både natur- och rekreations
mässigt sett. Här finns klipp- och hällmarker nära stränd
erna och blandskog med flera mindre kärr och det kustnära läget har satt sin prägel på floran. Den strandnära
floran innehåller även sällsynta inslag som t ex vejde och
strandärt och det förekommer ängsväxter vid marker som
tidigare brukats. Avsikten är att förbättra allmänhetens
tillgång till bad, strandpromenader och strövområden gen
om en anlagd badstrand, en strandpromenad och anlagda
gångvägar in mot Lövhagens friluftsområde.75 Den ut
dikade sjön Östra Styran som numera är en våtmark,
kommer inom kort restaureras för att stärka natur- och
rekreationsvärdena genom att öka vattenspegeln. De kvar
varande delarna av den gamla grustäkten i Älby har en unik
insektsfauna. Vid utbyggnaden av väg 73 har området för
minskats varför skyddsbehovet har ökat ytterligare.
Samtliga av de ovanstående utpekade områdena, med
undantag för vissa öar, har införlivats i de lokala gröna
kilarna och värdekärnorna som ett första steg till skydd i
väntan på ett formellt sådant. Även stora träd, såsom ekar
och tallar har stor betydelse för landskapsbilden och den
biologiska mångfalden men står utan skydd. Kommunen
bör verka för att relevanta skydd för samtliga dessa och
andra möjliga skyddsvärda områden upprättas. De skydds
värda områdena redovisas på kartan.
LÄS MER: Naturinventeringen för Nynäshamns kommun
(1988-90) med komplettering (2009). Skogsstyrelsens
karttjänst Skogens pärlor.
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6

Teknisk försörjning

Framtidens tekniska försörjning ställer stora krav på hushållning, effektivt resursutnyttjande och
en övergång till förnybar energi. De tekniska försörjningssystemen omfattar ett stort antal sektorer;
energi, avfall, vatten, avlopp och materialförsörjning.

6.1

Vatten- och avloppsförsörjningssystem

Vatten- och avloppsförsörjningen är en grundläggande
förutsättning vid lämplighetsprövning av ny bebyggelse.
Att säkra tillgången till dricksvatten är av största betyd
else och i de fall tillgången till sötvatten är otillräcklig
kan det begränsa möjligheterna till ny bebyggelse. Detta
beror på vilka möjligheter kommunen har att försörja
områden med kommunalt vatten och avlopp (VA).
Av kommunens invånare är en majoritet (cirka 20 000)
anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Det är främst
tätorterna som är kommunala VA-verksamhetsområden.
Inom övriga områden måste fastighetsägarna ordna egna
eller gemensamma avloppslösningar och vattenbrunnar.
Kommunen strävar efter att ansluta fler till det kommun
ala VA-nätet. För att skapa en långsiktig planering för
hur VA-utvecklingen ska utformas i kommunen fram till
2030 tas en VA-plan för Nynäshamns kommun fram.
VA-planen ska bestå av en VA-strategi (antagen 2012)
och en VA-handlingsplan (ska tas fram). Målen är att för
se de boende med en hållbar VA-lösning och att förbättra
vattenkvaliteten i kommunens inre kustvikar. VA-planens
strategier är att:
– Bygga ut kommunalt VA till de områden med
		 störst behov av att lösa sin VA-situation och till de
		 områden som ligger nära befintligt kommunalt VA
		 (se inringade områden i kartan).
– Flytta utsläppspunkter för avloppsvatten från de inre
		 kustvikarna till Östersjön och på sikt endast ha kvar
		 ett stort avloppsreningsverk i Nynäshamn.
– Framtida vattenförsörjning till sydvästra skärgården
		 sker från Gorrantäkten i Sorunda på sikt.
– Utbyggnaden av kommunalt VA till den sydvästra
		 skärgården görs etappvis.
– VA-taxans anläggningsavgift anpassas till den
		 genomsnittliga utbyggnadskostnaden.
– De enskilda och gemensamma VA-anläggningarna
		 uppfyller miljöbalkens krav.
LÄS MER: VA-strategi (2012) och VA-plan för
Nynäshamns kommun (tas fram).
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Dricksvatten, grundvattenförekomster och
saltvatteninträngning
Tillgången till dricksvatten är en av de viktigaste planer
ingsfrågorna och ofta helt avgörande i bedömningen av
lokalisering av ny bebyggelse, vare sig det gäller en egen
brunn eller ett kommunalt vattenförsörjningsområde.
Nynäshamns kommuns dricksvatten kommer både från
lokala grundvattentäkter och från Mälaren via Stockholm
Vatten AB:s överföringsledning. Sedan kommunens östra
delar började få sitt dricksvatten från Stockholm Vatten,
hösten 2009, har trycket på vattentäkterna sjunkit betyd
ligt. Kommunens grusåsar ska trots detta prioriteras som
grundvattenresurs samt skyddas för påverkan och dag
vattenutsläpp då de utgör viktiga reservvattentäkter. Det
görs genom att peka ut vattenskyddsområden. Inom ett
vattenskyddsområde finns bestämmelser om vilka verk
samheter och åtgärder som inte får bedrivas inom området
på grund av att de riskerar att förorena vattnet på både kort
och lång sikt. Det handlar exempelvis om hantering av
petroleumprodukter, kemikalier och spridning av bekämp
ningsmedel. Ett vattenskyddsområde och skyddsföreskrif
ter fastställs med stöd av Miljöbalken. I Nynäshamn finns
förslag på att revidera vattenskyddsområdena till två vat
tenskyddsområden samt ta fram nya uppdaterade före
skrifter för dessa.84
I kommunen finns 14 grundvattenmagasin,85 varav tre
delas med Botkyrka och ett med Haninge. I dagsläget är
både den kemiska och kvantitativa statusen för vattnet god
i samtliga magasin. För fyra av dem, Sorundaåsen södra,
Älby-Berga, Ösmo samt Ören, finns det en risk att den
kemiska statusen kommer att försämras till år 2015.86
Kommunen behöver, i enlighet med åtgärdsprogrammet
för norra Östersjöns vattendistrikt, lägga fokus i sin tillsyn
på dessa fyra grundvattenmagasin för att säkerställa att god
kemisk status ska bestå.
Sorundaåsen, inom vilken vattentäkten Gorran ligger, är
en geologisk formation av nationell betydelse för vattenför
sörjningen och det är av största vikt att föreskrifterna för
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Vindkraft, utredningsområde
VA, verksamhetsområde
Planerad utbyggnad av kommunalt VA
Kraftledningsreservat
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Riktlinjer för vatten- och avloppsförsörjning
• Ny bebyggelse etableras endast om det finns tillräcklig tillgång
till dricksvatten och bebyggelsen inte påverkar intilliggande
dricksvattenresurser.
• Viktiga grundvattentillgångar ska skyddas.
• Grusåsar ska bevaras som vattenresurs enligt Länsstyrelsens
riktlinjer för hushållning med grus- och bergtillgångarna i länet.

Vägledning för vatten- och avloppsförsörjning
• I kommunens VA-strategi finns principiella ställningstaganden
för kommunal VA-utbyggnad, gemensamhetsanläggningar för
VA samt enskilt VA.

vattenskyddsområdet följs. Vattentäkten Gorran försörjer
samhällena Sunnerby, Torp, Grödby, Spångbro samt Marsta
och Ristomta med vatten. Det finns kapacitet att ta ut mer
vatten från täkten om det behövs i kommunens västra delar.
Det finns en konflikt mellan Sorundaåsen som vattentäkt
kontra intressen för grusuttag ur åsen. Kommunens in
tention ligger i att bevara åsen som vattenresurs. Det bör
även uppmärksammas att den föreslagna utvecklingen av
området kring Grödby och Sunnerby-Spångbro ligger
inom eller delvis inom vattenskyddszonen. Detta medför
att det, vid planering av dessa utvecklingsområden,
behöver tas särskild hänsyn till grundvattnet för att inte
äventyra grundvattenförsörjningen och vattnets kvalitet.
Vattenmyndighetens bedömning av vattnenmagasinets
kvalitet pekar bland annat på förekomster av bekämp
ningsmedel samt att k loridhalten överstiger 50 mg/l,
vilket innebär att vattnet inte kommer att uppnå god
kemisk status till år 2015.
Inom det östra vattenskyddsområdet används inte längre
täkterna Älby-Berga och Ösmo för kontinuerligt grund
vattenuttag sedan denna del av kommunen förses med
dricksvatten från Stockholm vatten AB. Vikten av att
skydda området är dock mycket stor då grundvattentäkten
Älby-Berga kommer att fungera som reservvatten vid
eventuella avbrott i vattenproduktionen. Grundvattnet i
Älby-Berga förutspås inte uppnå god kemisk status till år
2015 med anledning av att sulfathalten överstiger gräns
värdet87 för att vattnet ska anses tjänligt (med anmärkning)
och att enstaka höga kloridhalter har påträffats samt att 
det finns en stor potentiell föroreningsbelastning för om
rådet, som ligger i anslutning till motorvägen, väg 73. 
Även i Ösmo grundvattentäkt är kloridvärdet förhöjt88, men
möjligheten finns att klara god kemisk status till år 2015.
På Ören i södra delen av kommunen saknas data för
vattenkvalitet. Bedömningen att området riskerar att inte
uppnå god kemisk status till år 2015 grundas på Örens
känslighet vad gäller saltvatteninträngning. Då området 
är en attraktiv plats och intresset för omvandling från
fritidshus till permanentboende är stort, är det av stor vikt
att vara uppmärksam på hur detta påverkar grundvatten
förekomsterna vid godkännande av bygglov och dispens
från strandskyddet.
Saltinträngningsrisk finns främst på södra Torö, Öja, kring
Tottnäs, Degerholmen, Lövhagen och norra Järflotta,
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Herrön och norra Yxlö, Stenkulla samt Jursta-KängstaOgesta-Fors.89 Förhöjda halter klorid gör inte bara vattnet
otjänligt att dricka, det kan även orsaka korrosion på led
ningar som i sin tur lakar ur tungmetaller i dricksvattnet
och ger upphov till höga reparationskostnader.90

Dagvatten
Kraven på rening och ett långsiktigt hållbart omhänder
tagande av dagvatten ökar, samtidigt som det finns stora
utbyggnadsplaner under de kommande åren. Kommunen
har en dagvattenpolicy i vilken ett gemensamt ställnings
tagande om vilka ansvarsområden och grundprinciper
som ska gälla anges. Dagvattenpolicyn gäller främst för
större ombyggnationer, nyexploatering och i vissa fall nu
varande dagvattenlösningar. För det befintliga dagvatten
nätet kommer en separat åtgärdsplan att tas fram.
I dagvattenpolicyn pekas recipienter som är känsliga för
dagvattenutsläpp ut. Recipienter som bedöms vara mycket
känsliga innefattar Landfjärden, som har både högt naturoch rekreationsvärde, samt Hamnvik och Nickstaviken,
som är ett lek- och uppväxtområde för olika fiskarter.

6.2

Avfallshantering

Avfallshanteringen är viktig av miljö- och hälsoskäl och
har under det senaste decenniet förändrats i Sverige.
Deponeringen har minskat medan återvinningen av
material och energi samt biologisk behandling har ökat.
Kommunens avfallshantering sköts av SRV återvinning
AB (SRV). Verksamheten omfattar insamling och för
ädling av återvinningsmaterial, rötning och avfall, samt
deponering. Bolaget ägs av Nynäshamns kommun till
sammans med Huddinge, Haninge, Salem och Botkyrka.
Kommunerna har en gemensam avfallsplan.
Utgångspunkten för avfallsplanen är de nationella miljö
kvalitetsmålen, kommunens lokala miljömål, Naturvårds
verkets nationella avfallsplan och EU:s avfallstrappa.91
Avfallsplanens vision lyder: Det är lätt att göra rätt – alla
invånare och verksamheter bidrar till ett långsiktigt håll
bart samhälle. Planen tillämpar den så kallade avfalls
trappan. Det innebär att mängden avfall som uppkommer
i första hand ska minimeras och återanvändas, därefter
kommer stegen återvinning och energiutvinning och slut
ligen är målet att så lite som möjligt ska lämnas till deponi.

LÄS MER: Dagvattenpolicy för Nynäshamns kommun
(2010).

Avloppsvatten och slam
Vattnet som samlas upp i kommunens avloppsnät, så kallat
kommunalt avloppsvatten, är en blandning av spillvatten
från hushåll och industri, dagvatten samt dräneringsvatten.
Nynäshamns kommun har tre avloppsreningsverk; i Nynäs
hamn, Marsta och Torp. Det finns cirka 17 mil avlopps
ledning och 57 pumpstationer som svarar för att kommun
invånarnas använda vatten avleds och renas innan det åter
släpps ut i naturen. Allt rötslam som produceras i kommu
nens avloppsreningsverk är certifierat enligt Svenskt vattens
certifieringssystem för reningsverk, REVAQ, vilket ger
förutsättningar för att växtnäringen i slammet ska kunna
återföras till jordbruk.
Skyddszoner finns runt avloppsreningsverken för att skydda
boende och verksamheter mot lukt-, buller och smittsprid
ning. Nynäshamns kommun tillämpar följande riktlinjer.
Inom 200 meter från reningsverkens fastighetsgräns ska
inga bostäder eller känsliga verksamheter förekomma. Inom
300 meter från reningsverkens fastighetsgräns ska inga nya
bostäder eller nya känsliga verksamheter tillkomma.
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Riktlinjer för avfallshantering
Kommunen ska, enligt avfallstrappan, verka för att:
• Minska avfallet
• Öka återanvändandet
• Öka återvinningen
• Energiutvinna källsorterat avfall
• Ha tillgång till säker deponering.
Vid planering av ny bebyggelse ska:
• återvinningsstationer finnas i närhet till ny bebyggelse
• transportvägar och vändplatser dimensioneras för
renhållningsfordon
• avfallsutrymmen utformas lättillgängligt inom eller intill
fastigheten
• nya bostadsområden förberedas för utsortering av minst
tre avfallsslag.

Det finns två återvinningscentraler i kommunen. De ligger
i Hammarhagens industriområde och i Sunnerby industri
område. I skärgården kommer mobila återvinningscent
raler en gång på våren och en gång på hösten och lägger
till vid Landsort och Krokskär. Avfallet transporteras till
Sofielunds återvinningsanläggning i Huddinge för åter
vinning eller behandling.92 I Sofielund förbehandlas mat
avfall genom rötning för att senare kunna producera bio
gas. Inom de närmsta åren kommer matavfallsinsamling
och källsortering erbjudas i större skala. Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för insamling
av avfall under producentansvar. I Nynäshamn ansvarar
de för insamlingen vid 23 stycken återvinningsstationer
samt fastighetsnära insamling (FNI).
I samband med att kommunen utvecklas är det viktigt
att bibehålla tillgänglig källsortering för allmänheten.
I detaljplaneringen ska placering av återvinningsstationer
samt platser för att lämna farligt avfall och el- och elektr
onikskrot beaktas och främjas.
LÄS MER: Avfallsplan för Nynäshamns kommun (2011)

6.3 Materialförsörjning
Tillgång till sand, grus och stenmaterial för byggande
av järnvägar, vägar, bostäder, industrianläggningar med
mera är en grundläggande förutsättning för det moderna
samhällets framväxt. I genomsnitt går det åt cirka 10 ton
per invånare och år i Sverige. För Nynäshamns del betyd
er det att cirka 250 000 ton sand, grus och stenmaterial
måste tillskapas årligen. Med ökad befolkning stiger
behovet i motsvarande grad. Försörjningen kan ske med
täkt av grus och berg samt återvinning av material. För att
undvika långa transporter är det en fördel om materialet
kan produceras lokalt. Såväl miljöpåverkan som slutpriset
hos kund är starkt beroende av transportavståndet.
För att beskriva hur materialförsörjningen kan lösas
har kommunen beslutat ta fram en bergtäktsplan, vilket
detta avsnitt utgör.
Nynäshamns kommun bildar ett eget försörjningsområde
för grus- och bergmaterial och merparten av det produc
erade materialet används inom kommunen.93 Materialför
sörjningen har under lång tid bestått av naturgrus, främst
från täkterna i Sunnerby och Grödby, vilka fortfarande är
aktiva. Båda dessa grustäkter ligger i Sorundaåsen, som
är av stor vikt för grundvattenförsörjningen såväl lokalt
som regionalt. Täkten i Sunnerby är, på grund av grund
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Materialförsörjning och berggrund
Återvinning av massor
Grustag, pågående
Framtida möjlig bergtäkt
(1-8, sidan 95)
Berg av dålig kvalitet
Metaarenit, fältspatskvarsit
Tonalit till granodiorit
Mafit
Kalcitmarmor
Granit, pegmatit
Felsisk metavulkanit
Metabasit
Diabas
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vattenintresset, i det närmaste utbruten och i Grödby
räcker grusmaterialet något decennium till.
Det finns i dagsläget inga aktiva bergtäkter i kommunen.
Bergtäkt har de senaste åren bedrivits i grustäkten i
Grödby men den tillståndsgivna mängden berg är utbru
ten, möjligen kan mindre volymer tas ut i samband med
efterbehandling. I Väggarö finns tillstånd för en bergtäkt
av mindre omfattning som kan täcka delar av kommu
nens behov under 10-15 år. Lokaliseringen för bergtäkt
i Väggarö är utpekad i RUFS 2010 som anläggning av
regionalt intresse för materialförsörjning i länet.
Historiskt har ingen återvinning av material skett, mycket
på grund av att naturgrus har ett mycket lågt pris i jämfö
relse med bergkross och återvunnet material, men även på
grund av att platser för återvinning saknats. Återvinning
av massor sker sedan några år inom Kalvö industriområde,
dels av Nynäshamns kommun och dels av en privat entre
prenör. Ingen av platserna kan mellanlagra större mäng
der bergmaterial. Återvinningen av ballastmaterial inom
Kalvöområdet pekas ut i RUFS 2010 som anläggning av
regionalt intresse för materialförsörjning i länet.
Berguttag sker även vid markarbeten, i samband med
exploateringar. Dessa uttag kan vara mycket omfattande,
men definieras inte som täkter då det primära syftet med
berguttaget är något annat än att bedriva täktverksamhet.
Ofta kan detta så kallade entreprenadberg användas i den
aktuella exploateringen. På så sätt undviks transporter och
därmed kostnader ur såväl ekonomisk som miljömässig
synpunkt. Om materialet måste krossas är det ibland
nödvändigt att transportera materialet till annan plats för
att undvika störningar i form av damm och buller. Över
skottsmaterial används i andra exploateringar om sådana
finns, annars kan det mellanlagras i väntan på använd
ning. Krossningen sker ofta med hjälp av mobila kross
verk som ställs upp under begränsad tid. Verksamhets
området och järnvägsspåret som planeras i samband med
Norvikshamnen kommer att generera entreprenadberg i
en omfattning som skulle kunna täcka kommunens be
hov i flera hundra år. Eftersom utbyggnaden beräknas ske
etappvis under många år finns möjlighet för kommunen
att delvis få sitt behov tillgodosett om mellanlagrings
platser kan skapas. Ytterligare en exploatering som gene
rerar entreprenadberg planeras på Himmelsö.
Lokalisering av bergtäkter är inte helt okomplicerad.
Täkten får inte, på grund av transporterna, vara belägen
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på för stort avstånd i förhållande till där materialet ska
användas. Täkten får inte heller ligga för nära bebyggelse.
Väganslutningen måste ha hög bärighet och helst inte gå
genom samlad bebyggelse samt vara lågt trafikerad.
Allmänheten är så gott som alltid mycket negativt inställd
till täktverksamhet och i synnerhet bergtäkt. Berg är en
ändlig resurs i större utsträckning än naturgrus – berget
återbildas på flera miljarder år, medan naturgrus återbil
das efter varje istid, som sker ungefär vart 100 000:e år.
Det finns dock ”oändligt” mycket mer berg än grus. Att
krossa berg till grus efterliknar en del av det naturliga
kretsloppet för berg som eroderas till block, sten, grus,
sand, mo, mjäla och till slut lera på havets botten innan
bergkedjeveckningen återigen tar vid. Täkten bör ha så
lång varaktighet att den kan täcka behovet under mycket
lång tid. En annan viktig faktor vid lokaliseringen är vad
det utbrutna området kan användas till när täktverksam
heten upphört. Verksamhetens långa varaktighet gör det
olämpligt att fastslå detta vid planering och prövning,
men goda idéer om möjligheter bör ingå i bedömnings
underlaget. Ett exempel på detta är Väggarötäkten, där
kommunen uttalat sig positivt till en idé om att leda in
en befintlig bäck i täkten och skapa en sjö som till viss del
återskapar den biologiska mångfalden i kommunen, som
till stor del förstörts genom tidigare dikningar och sjö
sänkningar.
Finns förutsättningarna för materialuttag i form av lämp
ligt berg och grus avgörs lokaliseringsfrågan av om mark
ägaren/ägarna är positiva till verksamheten, om det finns
en exploatör som vill driva verksamheten samt av om till
stånd beviljas av tillståndsmyndighet.
Krossat bergmaterial kan ersätta naturgrus inom många
områden, men inte alla. Filtersand för rening av enskilda
avlopp och vissa betongkvaliteter kräver ett rundat tvättat
material som för närvarande inte kan åstadkommas genom
krossning. Bergkross som återanvänds blir med tiden mindre
vasst och därför är kanske problemet övergående, förutsatt
att återvinning sker. Så länge bergkross inte kan ersätta
naturgrus fullt ut måste försiktiga grusuttag kunna medges.
Det är länsstyrelsen som beviljar tillstånd och utövar
tillsyn över täkter. Kommunens planering är därmed
beroende av länsstyrelsens underlag94 samt av SGU:s
kartering av grus- och berg. Kartan visar berggrundens
tekniska egenskaper ur ballast- och anläggningssynpunkt.
Berget delas in i tre olika kvalitetsklasser, 1) god,
2) mindre god och 3) dålig kvalitet. I Nynäshamns

kommun finns endast klass 2 och 3, det vill säga mindre
god och dålig kvalitet.

Riktlinjer för materialförsörjning
För att uppnå ett hållbart uttag av naturgrus ska:

Möjlig bergtäktsverksamhet har översiktligt identifierats.
Varaktigheten grundas på uppskattad mängd delat med
nuvarande behov, tio ton per invånare och år. Konflikterna
är säkerligen fler än vad som översiktligt angetts och
kvaliteten kan variera inom fyndigheten och variera efter
bedömningar.

Möjliga platser för bergtäktsverksamhet är:
1. Södra Grindsjön. Kvalitet: Mindre god –
tämligen god. Varaktighet: cirka 150 år Konflikter:
Naturvård, mycket nära bebyggelse.

• naturgrus endast nyttjas när ersättningsmaterial inte kan
komma i fråga med hänsyn till användningsområdet.
• uttag enbart tillåtas för nödvändiga behov i områden där
påverkan på de motstående intressena, i form av dricksvattenbehov, natur- och kulturvärden, är begränsad.
• områden lämpliga för bergtäkt identifieras med syfte att
en större täkt med lång varaktighet ska kunna realiseras.
• användning av återvunnet material prioriteras vid all
exploatering.
• informationen om, och därmed acceptansen för, samhällets
behov av olika stenmaterial öka.

2. Norra Segersäng. Kvalitet: Mindre god.
Varaktighet: cirka 50 år Konflikter: Natur.
Vandringsled.
3. Muskan. Kvalitet: Mindre god – tämligen god.
Varaktighet: cirka 100 år Konflikter: Fornminnen,
Kraftledningsreservat, Friluftsliv.
4. Marsta. Kvalitet: Dålig – tämligen dålig –
tämligen god. Varaktighet: cirka 65 år
Konflikter: Ev vindkraft, fornlämningar.
5. Stora Vika (gnejs i kalkbrottet) Kvalitet: Dålig –
tämligen dålig. Varaktighet: cirka 65 år Konflikter:
Annan markanvändning, fjärilsstigen, bebyggelse.
6. Väggarötäkten. Kvalitet: Dålig. Varaktighet: cirka
6 år (beräknas till 1,4 miljoner ton). Konflikter:
Trafik på väg av dålig standard. Utpekad i RUFS
2010 som anläggning av regionalt intresse för
materialåtervinning.
7. Himmelsö (entreprenadberg). Uppgifter saknas.
8. Norvik (entreprenadberg). Uppgifter saknas.
Norvik torde ha en varaktighet om 300-400 år,
men ska brytas ut under en 10-årsperiod.
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6.4

Energiförsörjning

Kommunens övergripande målsättning för energiförsörj
ningen är ett hållbart klimatneutralt samhälle och att
styra utvecklingen mot hållbara energisystem. Nynäshamns kommuns omvärldsberoende när det gäller energi
försörjningen ska minimeras och på sikt ska kommunen
producera mer miljövänlig energi från sol, vind och våg
kraft än vad kommunen använder.95 En förutsättning för
att kommunen ska kunna leverera överskottsenergi till
elnätet är så kallade smarta nät. Smarta nät kan ta emot
överskottsenergi och distribuera den till de delar av nätet
där energin bäst behövs genom att befintligt elnät kom
pletteras med ny teknik för ökad flexibilitet och interaktiv
styrning.
Nynäshamn är i stor utsträckning beroende av införd
energi i form av el och olja. Den energi som faktiskt pro
duceras i kommunen är enbart förnyelsebar energi i form
av fjärrvärme, biobränsle till småskalig vedeldning, bergoch sjövärme samt metangas från rötning vid reningsverk
et. Fjärrvärme finns utbyggt i Nynäshamns tätort samt
i Ösmo och Stora Vika. Som energikälla till fjärrvärmen
används huvudsakligen returträ eller skogsflis.
För att göra kommunen oberoende av införd energi krävs
en kraftig utbyggnad av vindkraft, vågkraft och solenergi
i kombination med utökad fjärr- och bergvärme. En för
utsättning för hållbar utveckling är att den energi vi pro
ducerar är förnybar och att vi använder den effektivt.
Förnybara energikällor bidrar inte till växthuseffekten,
men påverkar i vissa fall miljön på andra sätt. Det är där
för av stor vikt att hushålla med energiresurser inom såväl
industri, bostäder som service och övrig konsumtion, även
om källan är förnybar. Kommunen arbetar, genom SRV,
för att framställa biogas producerat av insamlat matavfall.
Genom att planera i lägen med goda kommunikationer,
främst spårbunden, främja energieffektivt byggande och
planera för förnyelsebar energiproduktion, kan kommun
en bidra till en god hushållning av energi.

Vindkraft

Vindkraft och solenergi är viktiga förnybara energikällor.
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Vindkraft är en viktig förnybar energikälla och kommun
en är positiv till vindkraftsetableringar. Vindkraft kan,
utifrån ett globalt perspektiv, bidra till bevarande av
natur- och kulturvärden, men lokalt kan landskapet och
kultur- och naturmiljön påverkas negativt eller positivt,
beroende på hur man ser på saken.

På kartan ”teknisk försörjning” pekas fyra landområden
ut som kan bli aktuella för etablering av vindkraftsparker.
Områdena har lokaliserats med hänsyn till vindförutsätt
ningar och avstånd till närmsta bostadsfastighet (minst
500 meter). Områdena kommer att studeras närmare i ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen. I tillägget kommer
avvägningar gentemot andra intressen som landskapsbild,
bevarandeintressen, boende, friluftsliv och turism, även
tekniska förutsättningar som närhet till elnät, kapacitet
och möjlighet att anlägga anslutningsvägar kommer att
studeras närmare. För att göra så små ingrepp som möjligt
i natur- och kulturmiljöer placeras enskilda vindturbiner
på bergryggarnas hällmarker.
Förutsättningarna för havsbaserade vindkraftsaggregat är,
ur vindenergisynpunkt, ännu mer gynnsam än för vind
kraft på land. Begränsande faktorer för lokalisering av
havsbaserad vindkraft kan vara vattendjup, botten-, ström-,
våg- och isförhållanden. En fördel med havsförlagda an
läggningar är att konflikterna med andra intressen kan
upplevas som färre/mindre än på land. I kommunen finns
utpekade områden av riksintresse för vindkraft till havs.
Om det blir aktuellt att bygga ut vindkraft inom dessa om
råden bör möjligheterna att placera vågkraft i anslutning
till vindkraftverken utredas. Det norra riksintresseområdet
är mer utrett än det södra. Området utgörs av tre grund
områden där bottnarna består av berg med omgivande
djupare mjukbottnar. Vindkraftsfundamenten kan placeras
runt omkring grunden på hårdbotten vilket bland annat
ger följande fördelar: 1) Vindturbinerna ger en synlig
markering av grundområdena vilket torde öka sjösäker
heten. 2) Fundamenten kan anläggas utan omfattande
muddringar. 3) Fundamenten kan utformas så att påväxt
befrämjas till fromma för det marina livet och därmed
yrkesfisket, så kallad reveffekt. Lokaliseringen öster om
Landsort/Öja gör att flyttfåglar har fri inflygning till
Landsort från söder. De flesta fast- och fritidsboende på
Öja har dessutom sin havsutsikt mot väster. Energimyndig
heten reviderar under 2011-2012 områdena av riksintresse.

Riktlinjer för energi
• Utbyggnad av vindkraft (både på land och till havs), vågkraft
och anläggningar för solenergi ska främjas förutsatt att det inte
medför betydande konflikter.
• I exploateringsavtal ska kommunen ange krav på energi
effektivitet.
• I kommunens egna byggnadsbestånd ska energieffektiv teknik
utvecklas och tillämpas så att kommunen tjänar som förebild
för andra fastighetsägare.
• Vågkraft bör om möjligt samordnas med vindkraft till havs
inom riksintresseområdena.
• Användandet av passiv såväl som aktiv solenergi ska främjas.
• Förutsättningar för nyttjande av solenergi ska beaktas vid
all ny- och ombyggnad .
• Ny bebyggelse bör om möjligt kopplas in på befintliga
fjärrvärmenät.

Läs mer: Tematiskt tillägg till översiktsplan om vindkraft
(planeras tas fram).

Vågkraft
Vågkraft är en relativt ny teknik som globalt sett har stor
potential som förnybar och miljövänlig energikälla. Till
lokaliseringsfaktorerna hör kraften i vågorna, även botten/grundförhållanden samt avstånd till och kapacitet i kraft
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Riktlinjer för kraftledningar
• Inom sammanhållen bebyggelse ska alla kraftledningar
förläggas under mark.
• I öppna och känsliga landskap och miljöer ska ledningar förläggas
i mark eller i områdets utkanter så att de följer topografin.
• ”Smarta nät” ska utredas i samband med utbyggnad av vind-,
våg- och solenergi.

ledningsnätet. Övriga faktorer är exempelvis samtliga
riksintressen, hänsyn till sjöfart, fiske och totalförsvaret.
I samband med utbyggnad av vågkraft åligger det explo
atören att visa på ett områdes lämplighet och hur konflikter
med motstående intressen ska hanteras. Byggs vindkraft
i de för ändamålet utpekade riksintresseområdena bör
möjligheterna att placera vågkraft i anslutning till vind
kraftverken utredas.

Solenergi
Solen är en av våra renaste energikällor, användningen av
den ger varken giftiga utsläpp eller farligt avfall. Möjlig
heterna att nyttja solenergi är stora i Nynäshamns kom
mun eftersom Nynäshamn, tillsammans med Ölands
norra udde och Gotland, har flest soltimmar i Sverige.
Hur solenergi kan användas beror på hur mycket och när
solen strålar samt på hur effektivt energin tillgodogörs.
Solenergi kan användas både för energiuttag och för
värmealstring.
Förutsättningarna för att använda solenergi är att hus
placeras och utformas så att solförhållandena nyttjas
maximalt (ej skuggar varandra, långsida och fönster mot
söder, skyddade från nordliga vindar, adekvat isolerade)
och att värmesystemen är vattenburna eller av annan lik
värdig teknik. Solenergi kan integreras i enskilda bygg
nader eller längs exempelvis bullerplank, så solens värme
strålning och ljus tas tillvara. Solvärme och el kan
integreras i tak och fasader.

Kraftledningsnät
Nynäshamn får energi från stamnätet via två 70 kV reg
ionledningar, en från Södertälje och en från Haninge.
Kraftledningsnätet i kommunen består av regionnät96 och
lokalnät.97
I takt med att Nynäshamn växer byggs det lokala elnätet
ut. En förstärkning av regionnätet genom en 220/70 kV
transformering i Nynäshamn finns i planerna, men har
ännu inte kunnat motiveras ur belastningssynpunkt.98
Om elförbrukningen ökar genom tillkommande bygg
nationer, exempelvis en ny hamn, behöver befintlig
70 kV-matning förstärkas. De ledningsreservat som gällt
sedan översiktsplan 91 ligger kvar, men någon exakt
ledningsdragning finns inte i dagsläget, den får utredas
om och när det blir aktuellt med en förstärkning.99
Reservaten för framtida 220 kV-ledningar, dels en från
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Södertälje och dels en från Västerhaninge, följer i huvud
sak befintliga 70 kV-sträckningar, dock med föreslagen
ändrad passage av Ösmo. För detta ansvarar Svenska
Kraftnät. Vid framtida utbyggnad av vind-, våg- och sol
energi bör det möjliggöras att nyttja så kallade smarta nät.
Ny bebyggelse bör inte tillkomma inom kraftlednings
reservaten. På vissa platser i kommunen kan kraftled
ningar stå i konflikt med annan markanvändning, såsom
bostadsbyggande. För att minimera dessa konflikter bör
ledningar i huvudsak förläggas i mark inom samman
hållen bebyggelse. De kraftledningar som idag går genom
sammanhållen bebyggelse bör flyttas. Läs även kapitlet om
elektromagnetisk strålning.

Riktlinjer för IT-infrastruktur och radiomaster
• IT-infrastruktur ska finnas i varje del av kommunen och ska
planeras in vid nybyggnation.
• Ledningsdragningar ska samordnas liksom lokalisering av
basstationer med mera till gemensamma master.
• Radiomaster ska placeras så att de inte dominerar landskapet.
• Hänsyn ska tas till eventuella strålningsrisker enligt Statens
strålskyddsinstituts riktlinjer.
• Radiomasters placering ska inte hindra framtida exploatering.

IT-infrastruktur och radiomaster
En väl utbyggd IT-infrastruktur är en förutsättning för en
ökad tillväxt och nödvändig för invånare och företagare i
kommunen. Bredband har byggts ut i kommunen sedan
2005 och idag har cirka 99 procent av kommunens invå
nare möjligheter till någon form av bredbandsförbindelse.
Samtidigt har det under de senaste åren skett en kraftig
utbyggnad av mobilt bredband samt av fiberinfrastrukt
uren i stora delar av kommunens tätortsområden. En väl
utbyggd IT-infrastruktur skapar dessutom förutsättningar
för exempelvis distansarbete och virtuella möten och kan
därmed bidra till ett minskat resande och mindre klimat
påverkan.
Placering av nya master, för bland annat mobiltelefoni
och signalsystem för pendeltågstrafiken, prövas av läns
styrelsen. Nynäshamns kommun eftersträvar fullständig
mobiltelefontäckning i alla kommundelar, bland annat av
säkerhetsmässiga skäl.
LÄS MER: IT-infrastrukturprogram (2003).
Placering av nya master, för bland annat mobiltelefoni
och signalsystem för pendeltågstrafiken, prövas av läns
styrelsen. Nynäshamns kommun eftersträvar fullständig
mobiltelefontäckning i alla kommundelar, bland annat av
säkerhetsmässiga skäl.
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7

Risker och sårbarhetsfaktorer

Det krävs att samhället anpassas och tar hänsyn till risker och sårbarhetsfaktorer. Hänsyn till dessa
aspekter i fysisk planering handlar om åtgärder för mark- och vattenanvändning, bebyggelseutveckling
och infrastruktur, med syfte att minska riskerna och sårbarheten för människor, miljö och egendom.

Vägledning för riskhantering
Vid all fysisk planering tas hänsyn till risker. All exploatering ska baseras
på ett medvetet risktagande, vilket innebär att en bedömning görs som
leder till något av följande ställningstaganden:
• Riskerna bedöms som obefintliga eller så små att ingen vidare
analys eller åtgärd behövs.
• Riskerna bedöms kräva vissa skyddsåtgärder, så som exempelvis
utökat brandskydd i de områden som har långa framkomlighetstider för räddningstjänsten. Åtgärderna kan genomföras utan
djupare analys av riskerna.
• Riskerna bedöms som så stora att en djupare analys (riskanalys)
ska genomföras för att bedöma lämpligheten i placeringen,
alternativt behovet av särskilda skyddsåtgärder
I de fall det finns en konflikt mellan vad en detaljplan medger bygglov
för och nya riskhänsyn finns en skrivning i 9 kap 30 § 3 p PBL
(2010:900).

7.1

Riskhantering i fysisk planering

För att höja säkerheten och förebygga skador finns flera
åtgärder att ta hänsyn till vid planering av mark- och
vattenanvändningen. Främst handlar det om var – platsen
ska alltid vara lämplig för ändamålet, men kan i vissa fall
bli lämplig om förebyggande åtgärder vidtas och utform
ningen anpassas. Vid planering och beslut om lämplig
lokalisering av bebyggelse ska hänsyn tas även till möjlig
heterna att tillhandahålla övrig samhällsservice.
Kommunen ansvarar för att avgöra om mark är lämplig
för bebyggelse eller annan markanvändning. Därmed
har kommunen skadeståndsansvar om bedömningen och
beslutet om lämplig mark- och vattenanvändning visar
sig vara felaktig. Det är därför viktigt att ta fram besluts
underlag som visar att ”rätt” beslut fattades vid just den
tidpunkten, oavsett framtida förändringar, som gör mark
användningen olämplig. Länsstyrelsen kan upphäva en
detaljplan, med stöd av PBL, om inte tillräcklig hänsyn
tagits till risker.
Krav på säkerhetshöjande och skadeförebyggande åtgärd
er kan ställas i detaljplan. Dessutom kan bygglov villkoras
tills de i detaljplanen krävda åtgärderna genomförts.100
I de fall det finns en konflikt mellan vad en detaljplan
medger bygglov för och nya riskhänsyn finns en skrivning
i PBL (2010:900).101 Det innebär att bygglov, trots gällande
detaljplan eller områdesbestämmelser, ska uppfylla lagens
krav på hänsyn till allmänna och enskilda intressen i de
delar som tidigare inte har prövats i detaljplan eller områdes
bestämmelser.
Risker i kommunen har översiktligt identifierats och
redovisas under rubrikerna; naturhändelser, tekniska
och sociala risker.
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Risker
Förorenad mark, MIFO-klassad
Utredningsområde för ras, skred och kusterosion
Industriområde
Led för farligt gods
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7.2

Naturhändelser - översiktlig
klimat- och sårbarhetsanalys

Med naturhändelser avses exempelvis ras och skred, över
svämning, starka vindar, vegetationsbränder och erosion.
Dessa faktorer har stor betydelse för strategiska val av
framtida markanvändning. Kommunen102 har gjort en
översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys avseende natur
olyckor. Syftet med analysen är att klargöra konsekv
enserna av ett förändrat klimat med stigande havsnivå och
ökad nederbörd när det gäller naturolyckor i form av över
svämning, erosion samt skred och ras. Analysen visar var
risker för naturolyckor för befintlig bebyggd miljö finns
och fungerar som underlag för exploatering av ny bebygg
else. Konsekvenser redovisas för befintlig bebyggd miljö
och planerade utbyggnadsområden på tillhörande kartor
samt med klimatscenarier gällande till slutet av detta år
hundrade. Låglänta områden som vattenfylls vid regn har
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studerats, men inte konsekvenser av intensiva skyfall.
Analysen tar inte upp vattendragen, då dessa översiktligt
inte bedöms innebära någon större risk. Klimatanpassning
av befintlig bebyggd miljö som bebyggelse, infrastruktur
anläggningar etc kan innebära att åtgärder måste vidtas för
att hindra skador till följd av naturolyckor. I den översikt
liga risk- och sårbarhetsutredningen har översiktligt
redovisats var sådana områden finns inom de aktuella
utbyggnadsområdena.
Platser med svåra geotekniska förhållanden har begränsad
byggbarhet. Vid eventuell byggnation på dessa platser krävs
särskilda åtgärder. Generellt bör tillämpas en strategi som
präglas av tillräckliga säkerhetsmarginaler i den långsiktiga
fysiska planeringen. Det är också viktigt att skapa flexibili
tet, det vill säga att undvika att bygga fast sig i lösningar
som är svåra att korrigera i efterhand.

Att bygga klimatanpassat är i sig inget nytt. Bara inom
Sverige har vi vitt skilda klimat i landets olika delar, allt
ifrån Skånes slättland till norra Sveriges fjällvärld. Det nya
kan sägas vara att bygga något i dagens klimat som ska
bestå och kan användas även i framtidens förändrade klimat.

Översvämningar
Områden med förhöjd risk för bland annat översvämning
förutsätts i PBL vara identifierade och ska redovisas för att
ligga till grund för beslut om användningen av mark- och
vattenområden.
Klimatet förändras och det blir varmare. Havsnivån stiger
på grund av att temperaturhöjning gör att vatten expand
erar och landbaserade glaciärer smälter. I framtiden för
väntas extremt väder, så som kraftiga skyfall, värmeböljor
och förhöjda havsnivåer, bli vanligare. För perioden efter
år 2100 visar klimatscenarier, framtagna av FNs klimat
panel IPCC, på havsnivåhöjningar mellan 2 och 4 meter.
Översvämningar som för närvarande har en återkomsttid
på 100 år kan komma att ske vartannat år och kortvariga
extrema vattenstånd beräknas bli vanligare redan under
perioden mellan år 2070 och 2100.103

Riktlinjer för att förebygga naturolyckor
• De förväntade effekterna av ett förändrat klimat under
byggnaders och infrastrukturs livslängd ska beaktas.
• För sådana områden där risken för naturolyckor är stor ska
utredningar av geotekniska, och hydrologiska förhållanden
genomföras.
• Planering ska ske för tillkomst av mångfunktionella ytor som
kan tillåtas översvämmas vid behov.
• Ny bebyggelse lokaliseras så att den inte riskerar utsättas för
översvämning, ras eller skred.

Riktlinje för lägsta tillåtna grundläggningsnivå
Lägsta tillåtna grundläggningsnivå (för hus gäller grundsulan) är för:
1. ny samhällsviktig verksamhet 2,5 meter över normalvattennivån
(i höjdsystemet RH 00 motsvarar detta + 2,14 meter).
2. övrig bebyggelse 2 meter över normalvattennivån (i höjdsystemet
RH 00 motsvarar detta + 1,64 meter).
En lägre nivå kan accepteras om det finns en teknisk lösning
som kan säkerställa verksamhetens eller byggnadens
funktion vid höga vattennivåer.

Grundläggningsnivå

En höjning av havsnivån kan komma att påverka låglänta
områden i kommunen, som då riskerar att påverkas genom
saltvatteninträngning och erosion. Detta kan i sin tur
leda till betydande skador på anläggningar, bebyggelse
och infrastruktur. De områden som är speciellt utsatta
för erosion i kommunen är låglänta områden i delar av
Nynäshamns tätort och Stora Vika.
Nynäshamns kommun anger en lägsta grundläggnings
nivå för nybyggnation i riskområden för översvämning
för att minska risken för stora skador och höga kostnader
i framtiden, till följd av den planering som görs idag.
Det ger en tydlig signal till exploatörer, byggbolag och
fastighetsägare angående vilka säkerhetsmarginaler som
gäller inom kommunens låglänta områden, vilket under
lättar för planerade projekt. Säkerhetsnivån kan komma
att revideras om kunskapsunderlaget om framtida klimat
och dess effekter förändras.
Lågt liggande områden som i framtiden riskerar att över
svämmas kan klimatanpassas genom grönstruktur och
så kallade mångfunktionella ytor, exempelvis attraktiva
vattenstråk och dammar. I områden som bedöms som
mycket attraktiva för bostäder eller andra verksamheter
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kan en lägre grundläggningsnivå eventuellt accepteras om
det finns tekniska lösningar som kan säkerställa verksam
heternas och byggnadernas funktion vid höga vattenni
våer, exempelvis genom invallning eller byggande i tråg.
Den högre nivån (2,5 meter) gäller för så kallad samhälls
viktig verksamhet,104 sådan verksamhet som måste fungera
för att vi inte ska hamna i allvarliga kriser och som ska
hantera kriser när de väl inträffar. Exempel på samhällsviktig
verksamhet är transportinfrastruktur, energi- och kom
munalteknisk försörjning, hälso- och sjukvård samt omsorg.

Erosion
För de kuststräckor som ingår i utredningen finns samm
anfattningsvis mycket begränsade områden med förut
sättningar för erosion på stränder. För delar av Norvik
och Nicksta i Nynäshamn kommer erosion att beröra ett
område cirka 25-30 meter från strandlinjen om inga åt
gärder vidtas. Områdena vid Fagerviken är mer skyddade
mot vågexponering, här bedöms erosionen komma att
omfatta en bredd på cirka 15-20 meter längs stranden.
Här finns vissa byggnader och anläggningar som kan på
verkas av erosion. Det finns behov av att närmare studera
erosionsförhållandena och eventuellt vidta åtgärder för att
skydda kuststräckan mot erosion. Dessutom kan stränder
behöva förstärkas för att motstå framtida vattenstånds
höjningar och förhindra översvämning.

Skred och ras
Stabilitetsförhållandena har studerats i anslutning till
vattendrag och lutande lerterräng, där det kan finnas
förutsättningar för skred och ras. Jordlagren är i huvud
sak fasta, men i anslutning till vattendrag förekommer
lera, ställvis överlagrad av gyttjelera och/eller organisk
jord. Om marken inte med säkerhet kan klassas som
stabil bör man gå vidare och utreda stabilitetsförhåll
andena. Inom följande delområden har risker identifierats
för skred och behov av kompletterande utredningar:
• I Grödby finns ett mindre område närmast
Fagersjön och i Sunnerby-Spångsbro områden i
anslutning till vattendrag, här finns även när
liggande bebyggelse. I Segersäng finns ett område
vid ett vattendrag samt områden längs järnvägen
och i Landfjärden områden längs två vattendrag
samt utmed kusten.
• I Ösmo ligger obebyggda områden med förutsätt
ningar för låg stabilitet närmast sjön samt ett om
råde med sluttande lerterräng i den östra delen.

104 Risker och sårbarhetsfaktorer

• Lidatorp finns områden längs Älvvikssjön och 
anslutande vattendrag samt ett område med lut
ande lerterräng i de centrala delarna. I Stora Vika
finns tre områden vid Fållviken samt området
kring branddammarna.
• I Nynäshamns tätort finns områden längs kusten,
längs vattendrag och vid våtmarksområdet i den
nordliga delen av området, där det finns förutsätt
ningar för skred.

Riskobjekt
Riskobjekt omfattar sådana objekt eller verksamheter som
ska skyddas, det rör sig om både så kallad samhällsviktig
verksamhet och om riskkällor som, om de utsätts för en
oönskad händelse, kan förvärra konsekvenserna av det
inträffade. Ett exempel kan vara att räddningstjänsten
inte kan genomföra en insats för att undsätta drabbade av
en översvämning om själva stationen översvämmats. I
kommunen finns ett flertal vatten- och avloppsanlägg
ningar samt pumpstationer inom områden med risk för
naturolyckor. Förorenade områden är i vissa fall belägna
vid randen av utredningsområden för ras och skred, men
inga miljöfarliga verksamheter ligger inom områden som
markerats som riskområden.
LÄS MER: SGI/SMHI (2009/2010) Klimatanalyser –
Sammanställning av underlag till Översiktsplan för
Nynäshamns kommun.

7.3

Tekniska risker

Tekniska risker är sådana som kan kopplas till industri
anläggningar, transportsystem och kemikalier. För
brandolyckor avses även risker i hemmiljö.

Miljöfarliga och farliga verksamheter
Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt miljöbalken,
verksamhet som kan medföra utsläpp eller andra stör
ningar från mark, fast egendom eller fasta anläggningar
på ett sätt som kan innebära olägenhet för människors
hälsa eller miljön. Vilka typer av anläggningar som om
fattas anges i bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet. Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
sköter tillsynen över miljöfarliga verksamheter i kom
munen och håller även en aktuell förteckning över dessa.
LÄS MER: Riskstrategi för hantering av miljöfarlig verksamhet i Nynäshamns stad, WSP (2012).

Farlig verksamhet är sådan verksamhet som kan innebära
fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på männ
iskor eller miljö. Det är länsstyrelsen som fattar beslut 
om vilka anläggningar som utgör farlig verksamhet enligt
2 kap. 4 §, lagen om skydd mot olyckor. I kommunen
finns två anläggningar klassade som farliga verksamheter
tillika så kallad Seveso-verksamhet enligt Sevesolagstift
ningen; Nynas AB och Aga AB (LNG-anläggningen).
En Sevesoverksamhet bedöms utgöra en större risk än
andra farliga verksamheter. De båda anläggningar ligger
i direkt anslutning till Nynäshamns stad. För att hantera
de risker som finns med anläggningarna har kommunen
tagit fram en riskstrategi105 som stöd i kommande plan
ering för att bättre kunna bedöma lämplig lokalisering 
av framtida bebyggelse.

Vägledning för tekniska risker
Vid planering ska:
• Länsstyrelsens rekommendationer följas om när risker ska
utredas samt om bebyggelsefria zoner vid vägar och järnvägar
där farligt gods transporteras.
• skyddsavstånd vid miljöfarliga verksamheter följas. Se
Riskstrategi för markanvändning/bebyggelse nära farlig och
miljöfarlig verksamhet i Nynäshamn stad.
• räddningstjänstens rekommendationer följas gällande bland
annat tillgång till brandvattenförsörjning, framkomlighet och
krav på särskilda brandskyddsåtgärder i områden med lång
framkomsttid.

Farligt gods på land och vatten
Mängden farligt gods som transporteras i kommunen
kommer att öka, dels på grund av ny lagstiftning om
skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och dels
på grund av den planerade utbyggnaden av en hamn på
Norviksudden. I planerna ingår att farligt gods ska köras
på järnvägsspåret, vilket måste beaktas i framtida plan
läggning. Även sjöfart med farligt gods kommer att öka,
men det bedöms inte medföra betydande risker inom
farlederna.
För transport av farligt gods finns ett rekommenderat
vägnät med primär- och sekundärleder. I kommunen är
väg 73 och väg 225 primärleder och väg 539 klassad som
sekundärled. Farligt gods transporteras även utanför det
rekommenderade vägnätet för att nå målpunkterna.
Därför ska risker beaktas även längs dessa anslutnings
vägar. Risker kring farlederna med tungt och farligt
gods måste också beaktas vid planering av till exempel
bostäder och anläggningar för fritidsbåtar.
I och runt Östersjön transporteras och hanteras stora
mängder farligt gods, med tyngdpunkt på olja. Antalet
transporter ökar och hamnanläggningarna i länderna
runt Östersjön utvidgas efterhand. Det finns risk för att
en olycka med stora mängder utläckande olja sker ute till
havs eller från hamn där konsekvensen blir att skärgården
blir kontaminerad. En gemensam oljeskyddsplan för
Södertörns kustkommuner håller på att tas fram (under
2012) för att så effektivt som möjligt hantera konsekv
enser av en oljeolycka. Planen kommer i första hand att
vara ett operativt verktyg som vägleder insatserna i det
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akuta räddningstjänstskedet och i det efterföljande
kommunala saneringsskedet.

Förorenad mark
Med förorenad mark avses områden eller byggnader som
är så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet
för människors hälsa eller miljön. Föroreningarna har
ofta uppkommit genom tidigare utsläpp, spill eller olycks
händelser och upptäcks ofta vid till exempel nyexploatering.
En del av kommunens områden som har befarats vara
förorenade har inventerats och klassats enligt den så kal�
lade MIFO-modellen (Metodik för inventering av föror
enade områden). I Länsstyrelsens MIFO-databas finns
165 förorenade eller potentiellt förorenade områden
angivna i Nynäshamns kommun. På kartan visas MIFOklassade områden.

Brandsäkerhet
Nynäshamns kommun är medlem i Södertörns brand
försvarsförbund (Sbff), i vilket även Botkyrka, Ekerö,
Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Salem, Södertälje
och Tyresö kommun ingår. Förbundets främsta uppgift
är att förhindra att bränder och andra olyckor inträffar.
Räddnings- och ledningscentralen ligger i Lindvreten i
Huddinge kommun, därutöver finns nio heltidsstationer,
tre deltidsstationer och nio brandvärn strategiskt utplac
erade i förbundsområdet.
De tätbebyggda delarna av Nynäshamns kommun har
framkomsttider (tiden från alarmering till dess insats
styrkan nått fram) på upp till 10 minuter. Till vissa delar av
kommunen tar det längre tid för räddningstjänsten att vara
på plats vid en olycka. Det innebär att det är extra viktigt
att uppnå en lämplig skyddsnivå på egen hand. Detta gäller
exempelvis Torö, Svärdsö, Oxnö, Yxlö, Himmelsö, Herrö
och till viss del även i Segersäng och Landfjärden. På Öja
och Krokskär uppnås en lämplig skyddsnivå genom att
det finns en så kallad borgarbrandkår med brandbod med
material för att öborna själva ska kunna utföra släcknings
arbete.
Räddningstjänstens mål är att brand ska upptäckas och
släckas inom 2 minuter i byggnader där människor finns
närvarande och att räddningsstyrka ska vara på plats inom
i genomsnitt 8 minuter. För att nå målet krävs utbildning
och i övrigt goda förutsättningar för personer att agera
innan räddningstjänsten är på plats.106
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Södertörns brandförsvarsförbund gör varje mandatperiod
en riskanalys för medlemskommunerna som ska ligga till
grund för ett systematiskt förebyggande arbete. Analysen
uppdateras även löpande med aktuella frågor. I analysen
pekas Nynäs AB och LNG-terminalen ut som riskobjekt.
I framtiden kan även Norvikshamnen komma att ingå i
denna grupp.
Det är viktigt att, redan i planprocessen, ta hänsyn till
lokaliseringen av verksamheter som kan medföra miljöpåverkan vid normal drift såväl som vid en inträffad
olycka. Exempelvis bör möjligheten att omhänderta större
mängder kontaminerat släckvatten beaktas, alternativt
vilken miljöpåverkan spridning av det kontaminerade
släckvattnet kan medföra. Vid lokalisering av ny bebyggelse
är det viktigt att det finns tillräckligt med släckvatten.
Även i vissa områden med kommunalt vatten är kapaciteten
i ledningarna så låg att det kan uppstå problem vid rädd
ningstjänstens släckningsarbete.
LÄS MER: Södertörns brandförsvarsförbunds handlingsplan
och riskananlys samt PM

7.4

Sociala risker

För att få en helhetsbild över de olycksrisker som finns i
en kommun är det viktigt att man i en översiktsplan även
tar hänsyn till de sociala riskfaktorerna. Den fysiska
miljön och förändringar i den påverkar samhällsutveck
lingen och det dagliga livet för den enskilda människan.
Exempel på sociala riskfaktorer är sabotage, kriminalitet,
missbruk och segregation.
Brott såsom inbrott i bostad, källare och vindsförråd,
tillgrepp av cykel och bil, skadegörelse och nedskräpning
samt olyckor går att förebygga effektivt genom fysisk
planering. Till det krävs samverkan mellan skola, polis,
räddningstjänst och sociala myndigheter.

7.5

Kommunal beredskap och totalförsvar

Den kommunala beredskapen syftar till att skapa en
trygg och säker kommun, främst genom att de kommunala
verksamheterna bedrivs med ett minimum av avbrott,
störningar, olyckor och skador. Genom beredskapsplan
ering kan kommunens förmåga att hantera inträffade
händelser dessutom stärkas för att skapa en trygg och
säker kommun.
LÄS MER: Krishanteringsplan för Nynäshamns kommun
(2008).

Vägledning kommunal beredskap
Kommunens krishanteringsorganisation följer tre principer om ansvar,
likhet och närhet:
• Ansvarsprincipen (eller verksamhetsansvaret) innebär att den
som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden
ska ha motsvarande ansvar även för säkerhet och under kris.
• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och
lokalisering så långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris
och krig.
• Närhetsprincipen innebär att osäkerhet och kriser ska
hanteras där de inträffar och av dem som är närmast berörda
och ansvariga.

Totalförsvaret
Försvaret förfogar över flera områden i kommunen.
Dessa beaktas i planeringen, men alla redovisas inte på
kartor i översiktsplanen. Se även avsnittet om områden
av riksintresse.
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8

Hälsa och säkerhet

Människors hälsa skyddas genom att bostäder, skolor och liknande inte får utsättas för betydande
miljöstörningar. Miljöstörningarna är exempelvis luft- eller vattenföroreningar, buller, lukt och strålning.

Omgivningsbuller
Bullerstörningar vid bostäder orsakas främst av trafik,
men även av exempelvis industrier och täkter. Det finns
fastställda riktvärden för trafikbuller och externt industri
buller. Nynäshamn följer Länsstyrelsen i Stockholms läns
policy i fråga om hur buller hanteras vid planläggning
och byggande av bostäder.108 Det gör att bedömningen i
länet blir lika och det finns en förutsägbarhet i planarbetet.
Så långt det är möjligt ska buller åtgärdas vid källan.
Det kan ske genom en ökad användning av tyst asfalt
och genom samhällsplanering som minskar transport
behovet och möjliggör att fler resor görs till fots, med
c ykel eller kollektivtrafik.

8.1

Miljökvalitetsnormer

Genom miljökvalitetsnormer (MKN), som är juridiskt
bindande styrmedel i miljöbalken, kan miljöproblem
förebyggas eller åtgärdas för att säkerställa människors
hälsa. Miljökvalitetsnormer finns för utomhusluft inklusive partiklar, omgivningsbuller från vägar, järnvägar,
flygplatser och industriell verksamhet samt vatten ( se
kapitel 5.3 om vattenförvaltning).

Utomhusluft
Nynäshamn överskrider idag inga MKN för utomhusluft,
enligt teoretiska spridningsberäkningar. De mätningar
som gjorts i samband med planering visar på goda mar
ginaler till gränsvärdena. Visar beräkningar och mätningar
på att värdena närmar sig gränsvärden kommer mål,
rekommendationer och strategier för hur de utpekade
områdena ska hanteras i efterföljande planer att tas fram.
MKN för utomhusluft behandlas utförligt av Naturvårds
verket i handboken Luftguiden.107
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I villa- och parhusbebyggelse är det mycket svårt att skapa
bullerskuggor. Det är därför olämpligt att göra undantag
från riktvärden för buller i sådana områden. Det bör vara
kvartersstruktur i områden där avstegsfall tillämpas, vilket
i kommunen enbart förekommer i Nynäshamns stad samt
eftersträvas i Ösmo. Överhuvudtaget gäller det att vara
restriktiv och avstegsfall ska vara en nödlösning. Buller
plank ska i första hand användas för att skydda befintliga
bostäder när bullrande verksamheter tillkommit.

8.2 Radon i mark och vatten
Radon är en gas som uppstår när radioaktiva ämnen
sönderfaller. En avgörande förutsättning för radongasens
rörlighet är markens beskaffenhet. I tätare jordar får
gasen svårt att röra sig och radioaktiviteten hinner därför
avklinga innan den når inomhusmiljön. I genomsläppliga
jordar, som sand- och grusavlagringar, kan jordluften och
därmed radongasen röra sig relativt obehindrat och kan
därför transporteras in i bostäder och förorsaka hälso
skadliga halter av radon. I Nynäshamn kommer radon
gasen i huvudsak från Toriumserien, vars radonisotop har
en kort halveringstid om cirka en minut. Gasen hinner
därför inte in i bostäderna i sådan omfattning att höga
radonhalter uppstår. Markradongas kan även tillföras
inomhusluften via dricksvattnet.

8.3 Elektromagnetisk strålning
Elektromagnetiska fält finns överallt och har funnits sedan
universum bildades. Vissa hälsorisker finns vid expon
ering för magnetfält från exempelvis kraftledningar och
järnväg. Det finns idag inga nationella mål eller gräns
värden. Som riktvärde kan anges att en viss ökning av
hälsorisker har påvisats hos dem som exponeras för
magnetiska fält på 0,4 µT eller mer.109 Genomsnittliga
magnetfält i bostäder uppgår i mindre tätorter till ungefär
0,05 µT.110 Kan risker åtgärdas till rimliga kostnader bör
de genomföras i enlighet med försiktighetsprincipen.

Riktlinjer för hälsa och säkerhet
• Så långt möjligt ska buller angripas vid källan.
• Länsstyrelsens policy om hantering av trafikbuller i anslutning
till bostadsbebyggelse tillämpas vilket innebär att avsteg från
regeringens riktvärden för buller endast accepteras i centrala
lägen i Nynäshamns stad och i Ösmo tätort.
• Nya bostäder ska i första hand lokaliseras på tillräckligt avstånd
från bullerkällan så att bullerskydd inte krävs.

Vägledning för magnetfält

Helt strålningsfria områden går inte att åstadkomma och
det är därför mer korrekt att benämna områden med lägre
strålning som lågstrålande områden. Människor utsätts för
cirka fyra till fem gånger högre stråldoser i tätortsmiljö än
i glesbygd, varför glesbygd i sig utgör lågstrålande områden.

Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer vid samhällsplanering
och byggande ska följas. Dessa är:

Ett relativt stort antal människor lider av diffusa och
ibland allvarliga symptom som kan sammanfattas som
elöverkänslighet. De hårdast drabbade tvingas bo i el
sanerade bostäder belägna långt från kraftledningar,
radio- och tv-master samt basstationer för mobiltelefoni.
Krav har därför ställts på kommuner att inrätta strål
ningsfria zoner där elöverkänsliga kan bosätta sig. Vissa
kommuner har även pekat ut sådana områden i sina över
siktsplaner, trots att forskningsläget kring dessa frågor är
mycket oklart och ibland motsägelsefullt. Lagstiftningen
ger dock ett visst stöd för detta genom försiktighetsprincip
en, som innebär att risker för människors hälsa ska
undvikas så långt det kan anses vara ekonomiskt rimligt.
Genom att koncentrera framtida exploateringar till
befintliga tätorter och redan exploaterade stråk kan 
stora delar av glesbygden bevaras i nuvarande form och
utgöra ett boendealternativ för elöverkänsliga.

• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad
som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive
aktuella arbetsmiljöer.

8.4

• Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar
och elektriska anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.
• Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära
el-anläggningar som ger förhöjda magnetfält.

Miljötillsyn

Nynäshamn har, tillsammans med Haninge och Tyresö,
bildat Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. För
bundets uppdrag är att bedriva den tillsyn som kommun
erna är skyldig att utföra enligt miljöbalken och livsmedels
lagen. Målet med tillsynen är att de verksamheter som
bedrivs inom kommunerna inte ska ha negativ inverkan
på miljö och hälsa.
LÄS MER: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds
anvisningar/riktlinjer (finns på www.smohf.se)
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Torö stenstrand
foto: johan gustafsson
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Riksintressen

I den expansiva fas som kommunen nu befinner sig i, med efterfrågan på mark för ny bebyggelse, är det
viktigt att peka ut de områden som bör bevaras. Till dessa hör områden av riksintresse i kommunen.

Öja

Vissa områden i Sverige är särskilt betydelsefulla och har
stora värden för riket i sin helhet. Dessa är av riksdagen
utpekade som områden av riksintresse enligt 3 och 4 kap
MB. Ett riksintresse innebär inte ett förbud mot åtgärder
i eller i närheten av området, men områdets värde eller
betydelse får inte påtagligt skadas av annan verksamhet.
Riksintresset väger alltid tyngre än ett eventuellt motstå
ende allmänintresse och kommunen ska i sin planering
visa hur riksintressen ska tillgodoses.

Kulturmiljö
För att säkerställa att riksintresse för kulturmiljö beaktas
i planeringen förs en dialog med länsstyrelse och fastig
hetsägare. Bygglov kan krävas för förändringar av befint
lig bebyggelse som har betydelse för kulturmiljön. I en
del områden finns områdesbestämmelser. Det finns också
förslag på att nya ska tas fram, se kapitel 1 i del 3.
Det finns sex områden i kommunen av riksintresse för
kulturmiljövård,112 vilka redovisas nedan. Dessa samman
faller delvis med områden utpekade som helhets- och
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närmiljö, i kommunens kulturmiljöprogram samt i
den partiella uppdateringen som presenteras under
respektive ort.

Fållnäs (1)
Fållnäs är en välbevarad herrgårdsanläggning från
1700-talet som tillika är byggnadsminne. I området
Fållnäs/Marsta finns ett flertal stenåldersboplatser.
Motivering: Herrgårdslandskap kring den vid inomskärs
farleden strategiskt belägna sätesgården Fållnäs, med
rötter i järnåldern och ett medeltida godskomplex med
viktiga försvarsfunktioner (fornlämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Fornborg och järnåldersgravfält
som indikation på en förhistorisk stormannagård. Spår av
medeltidens sätesgård i form av kastalgrund och en möjlig
en grävd kanal. Den nuvarande herrgårdsanläggningen
från 1700-talet med medeltida murverk och valv, ekonomi
byggnader samt annan bebyggelse som visar på godsets
verksamhet såsom torp, kakelugnsmakeri, handelsbod

och skola. Alléer och det av storgodsdriften präglade
odlingslandskapet.
I området ingår även: Ett tiotal gropkeramiska boplatser
från yngre stenålder.

Karta - Oaxen - Stora Vika (2)
Karta är, med sina tydliga lämningar av Karta-Oaxens
kalkbruk, ett av Nynäshamns kommuns viktigaste
industriminnen. Stora Vika/Marsta är ett mindre bruks
samhälle, uppfört i slutet av 1940-talet för de anställda
vid Cementa. Flerfamiljshusen och radhusen är utformade
i funktionalistisk stil.
Motivering: Industrimiljö som speglar tre olika faser i
den för regionen unika kalkindustrins utveckling och det
samhälle detta gav upphov till - kring kalkbruket på den
lilla ön Karta, som startade 1832, dess senare utveckling
på ön Oaxen från 1865 och vid Stora Vika från 1948.
Uttryck för riksintresset: Lämningar av kalkbrott, industri
anläggningar och hamnar på de tre platserna. Industri
samhällena med deras planläggning, bostäder och annan
bebyggelse, bland annat Marsta, med funktionalistiska
flerfamiljs- och radhus för de anställda, uppförda vid 1940talets slut efter ritningar av G Lettström.

Sorunda - Stymninge (3)
Sorunda är en äldre kulturbygd med bosättningar etabl
erade under järnåldern. Där finns idag välbevarade
bymiljöer från 1800-talet och ett sammanhängande
odlingslandskap. Centralt i dalen finns en dominerande
tidig medeltida kyrka med exteriör från 1500-talet, samt
en rekonstruerad forntida vägsträckning. Stymninge är e n
mycket fornlämningsrik trakt med gravfält från både äldre
och yngre järnåldern samt en rekonstruerad runstensväg.
Den nuvarande bygden har ett vackert och ålderdomligt
kulturlandskap med flera äldre gårdar i behåll.
Motivering: Dalgångsbygd som i fornlämningsrikedom,
landskap och bosättningsmönster speglar ett jordbruk
som etablerades under järnåldern och dess förändringar
i och med det sena 1800-talets skiften och utdikningar
samt landsbygdens administrativa indelning sedan medel
tiden, uppbyggt kring Sorunda sockencentrum. (Forn
lämningsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Flera storhögar och stora gravfält,
stor skeppssättning, runstenar, rekonstruerad forntida

vägsträckning och fornborgar som visar bygdens centrala
ställning under järnåldern. Äldre vägnät och bymiljöer,
som i många fall är ålderdomliga och har kontinuitet ner
i yngre järnåldern. Sorunda sockencentrum med medel
tidskyrka och många till kyrkomiljön hörande byggnader.
Utskiftade gårdar.

Ösmo (4)
Ösmo har en medeltida kyrka med målningar av Albertus
Pictor och ett välbevarat sockencentrum.
Motivering: Sockencentrum med medeltida kyrka och ett
stort antal tillhörande byggnader, som ger en fullständig
bild av de funktioner som i äldre tid kunde knytas till ett
sockencentrum i en stor landsbygdssocken.
Uttryck för riksintresset: Kyrkan med äldsta delar från
1100-talet. Kyrkoherdeboställe med tillhörande arbetar
bostäder, komministergård, klockargård, fattig- och
sockenstuga, ålderdomshem och skola.
I området ingår även: Gravfält från äldre järnåldern.

Hammersta (5)
Hammersta herrgårdslandskap och säteri har rötter i äldre
järnåldern. Det finns gravfält från järnåldern och forn
borgar samt lämningar av en ruin efter ett 1300-talshus/
medeltida hus. Av säteriet finns två kvarvarande flyglar
från 1600-talet och en 1900-talsherrgård med arbetar
bostäder bevarade.
Motivering: Herrgårdslandskap kring Hammersta säteri av
medeltida ursprung med rötter i järnålder och med en för
svarsfunktion vid farleden. (Fornlämningsmiljö, Borgmiljö).
Uttryck för riksintresset: Det av herrgårdsdriften präglade
landskapet. Fyra gravfält från järnåldern och två fornborgar
vilka troligen är så kallade farledsborgar. Lämningar av
ett medeltida fast hus. De två kvarvarande flyglarna till
1600-talets säteri. Hammersta gård från 1914, med till
hörande arbetarbostäder, ekonomibyggnader och såg.

Öja bytomt - Landsort (6)
Öja bytomt-Landsort anses vara Sveriges första lotsplats,
här har lotsar och fyrfolk bott i många hundra år.
På norra udden av Landsort (bland annat Öja bytomt)
fanns förr flera bosättningar där lotsar bodde. I slutet av
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1800-talet flyttades de flesta husen ner till Storhamn på
Landsorts södra del, men husgrunderna finns kvar i norr.
På Landsort står en av Sveriges äldsta fyrar, den nuva
rande stenfyren är byggd cirka 1689. Byn Storhamn har
en välbevarad karaktär från sekelskiftet.
Motivering: Farledsmiljö som speglar sjöfartens betydelse
och förändring i Stockholms skärgård från 1600-talet
till 1900-talet, utmed den äldre inomskärsleden och
från 1800-talets slut utomskärstrafiken. (Kust- och
skärgårdsmiljö).
Uttryck för riksintresset: Äldre bylägen med bland annat
Norra Öja tidigare lotsplats med ett tjugotal husgrunder,
båtuppdragningsplatser och åkerytor. Landsort vid öns
södra spets, som vid 1800-talets slut utvecklades från
fiskeläge till viktig hamn och lotsplats, med tät bebygg
else, hamnanläggningar och kapell. Fyren på södra udden
med äldsta delar från 1672. Pestkyrkogård, hamnar och
bebyggelse som är koncentrerad till några få lägen.
Vägsträckningar och labyrint.

Transportinfrastruktur
Områden som är av riksintresse för anläggningar för
kommunikationer i mark- och vattenområden, som är
särskilt lämpliga, ska så långt möjligt skyddas mot åt
gärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av sådana anläggningar.113
Såväl Nynäshamns hamn med Gotlandstrafiken och färjor
till Baltikum liksom den planerade hamnen i Norvik 
med sitt speciella djuphamnsläge är av riksintresse och
därmed även anslutande väg 73 och Nynäsbanan, då de
är viktiga för trafikförsörjningen till hamnarna. Vägen
har en viktig funktion som ett regionalt stråk mellan
Stockholm och Nynäshamn och som en interregional
förbindelse för trafiken mellan Stockholm och Gotland.
Den är också en viktig länk mellan Sverige och Östersjö
staterna. I kommunen finns tre farleder av riksintresse;
kustfarleden, farleden in till Nynäshamn samt farleden 
in till Södertälje. En av farlederna står i konflikt med
riksintresseområde för vindkraft.
Trafikverket betonar att det är riksintressenas funktion
som ska skyddas och att bedömningen av om översikts
planen tillgodoser riksintresset ska fokusera på om planen
riskerar att påverka anläggningarnas funktion negativt.114
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Samtliga riksintressen för transportkommunikationer
värderas av kommunen högt och kommunen arbetar
aktivt för att förbättra dess funktion. Se kapitlet om
Transporter och hållbart resande.

Naturvård
Områden av riksintresse för naturvård är mark- och
vattenområden samt fysisk miljö i övrigt, som på grund
av dess naturvärden ska bevaras och, så långt som möjligt,
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten
av tätorter ska särskilt beaktas.115
Av riksintresse för naturvård är ett urval områden med
de bästa exemplen på landskapstyper, naturtyper och
andra naturvärden karakteristiska för landets olika natur
geografiska regioner. De kan också representera mycket
sällsynta företeelser utifrån ett nationellt eller internat
ionellt perspektiv. Nynäshamns kommun har sex områden
av riksintresse för naturvård, varav två ingår i området
för Stockholms skärgård (yttre delen).116

Muskån - Hammersta - Häringe (A)
Muskån (Hammerstaån) är ett av kommunens längsta
vattendrag och är en viktig lokal för den ursprungliga stam
av havsöring som reproducerar sig och har uppväxtområden
i ån. Muskåns dalgång har även många ovanliga insektsarter
och betesmarkerna i omgivningen har en rik hävdgynnad
flora. Muskån är inte skyddad, men har högsta bevarande
status i kommunens Naturinventering och ingår i Ösmo
värdekärna, en lokal grön värdekärna i grönstrukturen.
Området Häringe-Hammersta bildar ett naturligt större
ädellövskogsområde av sällsynt karaktär för Södertörns
trakten (området delas med Haninge kommun) och inne
har en mycket rik flora och fauna. Lång kontinuitet i
markanvändningen är en starkt bidragande faktor till
denna artrikedom. Kuststräckan utanför Häringe är viktig
för många rastande och övervintrande fåglar. Området
Häringe-Hammersta skyddas som naturreservat.

Slätmossen (B)
Regionens största mossekomplex, vars värden ligger i att
det är säreget, orört och stort. Området hyser en rik
och representativ flora och fauna med stort inslag av röd
listade arter. Området skyddas genom naturreservatet
Slätmossen-Borgberget.

Östra Styran (C)
Den mest värdefulla fågelsjön i södra delen av Stockholms
län med en mycket viktig funktion för rastande fåglar,
särskilt under våren. Flera ovanliga fåglar finns där, bland
annat Rörhöna och Vattenrall, troligen länets största popul
ationer. Östra Styran är utpekat som viktigt att bevara i
kommunens naturinventering och bör ges någon form av
skydd för att bevara värdena i området.

Koholmen (D)
Området utgörs av representativa naturbetesmarker med
lång kontinuitet och förekomst av art- och individrika
växtsamhällen. Strandängarna och Sättrasundet är värde
fulla för fågellivet. Delar av Koholmen är skyddad inom
Natura 2000 (habitatdirektivet) och är utpekat som
viktigt att bevara i kommunens Naturinventering.

Öja-Landsortsdjupet
inom Stockholms skärgård (yttre delen) (E)
Öja är känt för sina fågelsträck och är en av skärgårdens
förnämsta fågellokaler med många arter. På fågelstationen
Landsort ringmärks 9 000 fåglar per år och ön är av in
ternationell betydelse för rastande alfågel. Stora delar av
Öja är oexploaterad och ön har en intressant flora med
många utskärgårdsarter. Gunnarstenarna är på samma
sätt som Öja en av skärgårdens finaste fågellokaler med
många arter och mycket hög fågeltäthet. Landsortsdjupet,
Östersjöns djupaste del, med största djup om cirka 460 m,
ligger sydost om Nynäshamn och är ett viktigt referens
område för marin forskning (även internationellt). Ön
Öja skyddas som naturreservat.

Långö-Fifång-Södra Torö-Järflotta
inom Stockholms skärgård (yttre delen) (E)
Södra delen av Torö har internationell betydelse för rast
ande alfågel. I skärgårdsområdet finns också flera och
viktiga lekområden för strömming. På ön finns utbredd,
variationsrik och opåverkad sumpskog. Torös sydvästspets
Ören består av en stor isälvsavlagring med bland annat
ett stort klapperfält och tallhed. Södra delen av Järflotta
är delvis uppbyggt av sandavlagringar som bildades
under den senaste inlandsisens avsmältning, där den,
tillsammans med Sandön, kan utgöra en länk mellan den
mellansvenska israndzonen och dess finländska motsvarig
het Salpausselkä. Den här typen av israndavlagring är
ovanlig i Stockholms skärgård. Sandön är den i särklass

största av dem men även sandavlagringarna på Järflotta
är betydande. Järflotta har tallbevuxna hällmarker
och sandhedar samt lövskogar med rikt fågelliv. Av de
mindre ö arna utmärker sig bland annat Karta i GrönsöKrokskärarkipelagen som har ett särpräglat, växt- och
djurliv som påverkats av tidigare kalkbrytning. Järflotta
är naturreservat.

Natura 2000
Natura 2000-områden utgör riksintressen och omfattas även
av bestämmelser om områdesskydd enligt miljöbalken.117
Länsstyrelserna föreslår områdena och beslut tas i EU.
Områdena ska bevaras och skyddas, vilket ofta görs genom
att naturreservat bildas. Inom Natura 2000-områden krävs
tillstånd för att bedriva verksamhet och vidta åtgärder som
på ett betydande sätt kan påverka miljön. Tillstånd får
inte ges till verksamheter och åtgärder som kan skada den
livsmiljö eller medföra störningar för den art som avses
skyddas. Länsstyrelsen är prövningsmyndighet.
Kommunens Natura 2000-områden är; Morakärren (a),
Engården (b), Borgberget (c), Slätmossen (d), delar av
Häringe-Hammersta (e), Koholmen (f), Käringboda (g),
Järflotta (h), Reveln-Kolguskär (i) och Gunnarstenarna (j).
Se kartan Riksintressen.
För varje Natura 2000-område ska det finnas en bevar
andeplan som innehåller en beskrivning av naturvärdena,
möjliga hot, förslag till skötsel och bevarandeåtgärder.118
Länsstyrelsen upprättar planerna som är ett kunskaps- och
planeringsunderlag. Bevarandeplaner finns för samtliga
områden utom Käringboda.

Friluftsliv och rörligt friluftsliv
En stor del av kommunens yta är av riksintresse för frilufts
livet, inklusive det rörliga friluftslivet. För riksintresse
områden gäller att områdenas funktion för friluftsliv och
rekreation ska bevaras. Viss bebyggelse kan tillkomma,
främst i anslutning till befintliga orter, inom riksintresse
områdena. Områden som är av riksintresse för friluftslivet
pekas ut på grund av deras natur- och kulturkvalitéer,
en hög variation i landskapet samt att allmänheten har
en god tillgänglighet till områdena.
Områden som är av riksintresse för friluftslivet ska skyddas
mot åtgärder i mark- och vattenområden som påtagligt
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kan skada natur- eller naturmiljön. Behovet av grönområden
i och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas.119
Nynäshamns kommun ingår i riksintresset för friluftsliv
för Stockholms yttre skärgård och innefattar främst den
södra delen av kommunens skärgård samt de större natur
reservaten.120 De viktigaste värdena för friluftsliv i kom
munen är dess goda tillgång på naturhamnar samt mycket
höga naturvärden. Se kapitlet om Natur- och vatten
miljöer samt Turism, friluftsliv och rekreation för hur
intresset tillgodoses.

Kust- och skärgårdsområden samt
högexploaterad kust
I kust- och skärgårdsområdena som omfattas av riksintresse
är natur- och kulturvärdena i sin helhet av riksintresse.
Exploatering och andra ingrepp i miljön kan tillåtas om
det inte påtagligt skadar områdenas natur- och kultur
värden. Bestämmelserna hindrar inte utvecklingen av
befintliga tätorter, av det lokala näringslivet eller för ut
förandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.
Finns särskilda skäl finns inga hinder för utvinning av
värdefulla ämnen eller material.121
I området av riksintresse för högexploaterad kust ska
turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts
livets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av ny
exploatering eller andra ingrepp i miljön.122
I kust- och skärgårdsområden samt högexploaterad kust
av riksintresse får fritidsbebyggelse endast tillkomma som
kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns
särskilda skäl kan annan fritidsbebyggelse tillåtas om den
tillgodoser det rörliga friluftslivets behov eller består av
enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna.
Motorvägar, farleder med mera får endast anläggas på
platser där det redan finns liknande anläggningar.123
Se även under avsnittet Fritidshus- och omvandlings
områden.

Yrkesfiske
Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska, så
långt möjligt, skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
försvåra näringarnas bedrivande och som har betydelse
för yrkesfisket.124
En viktig förutsättning för att fiske ska kunna bedrivas
inom ett avgränsat havsområde är att det finns hamnar
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som kan tillhandahålla service till fiskefartygen samt att
det finns landningsmöjligheter. De viktigaste hemmaoch/eller landningshamnarna inom respektive havsom
råde bedöms också som riksintresse för yrkesfisket.125
I Nynäshamn är hamnarna i Nynäshamn och på Torö av
riksintresse för yrkesfisket. Se även kapitlet Landsbygdens
och skärgårdens näringar, sjötrafik samt natur- och
vattenmiljöer.
Delar av två riksintresseområden för fisket ligger i
Nynäshamns kommun, men fler angränsar till kommunen.
De två områdena i kommunen är Muskö-Järflotta (fångst
område för ål och sötvattensarter)126 samt området Fållnäs
viken-Himmerfjärden (fångstområde för sötvattensarter).127
Riksintressena beskrivs av Fiskeriverket.128

Energiförsörjning vindbruk
I Nynäshamn finns två områden av riksintresse för vind
kraft i havet. De liggersyd och sydöst om Öja/Landsort.129
Områdena ligger nära land, men är inte exponerade för
bybebyggelsen på Landsort. Energimyndigheten genom
för 2011-2012 en revidering av områden av riksintresse för
vindkraft vilket kan innebära att områden tillkommer
eller tas bort.
Riksintresseområdena för vindkraft krockar helt eller del
vis med riksintresse för högexploaterad kust/rörligt fri
luftsliv, friluftsliv och naturvård. I närheten av områdena
passerar större farleder av riksintresse. Nära det mindre
riksintresseområdet för vindkraft ligger Gunnarstenarna
som är Natura 2000-område, naturreservat och fågel
skyddsområde. Stora delar av kommunens kust och skär
gård ingår i riksintresseområdet för friluftsliv omfattande
Stockholms skärgård yttre delen (FRO01001).130
Kommunen är angelägen om att bidra till produktionen
av förnyelsebar el och nationellt finns höga mål för etabl
ering av vindkraft. Innan en etablering sker måste flera
frågor lösas, exempelvis hur hänsyn kan tas till totalför
svarets intressen, till radarsignaler, farleder, till att far
vattnen används som marint skjutområde med mera. Det
finns rapporterade fartygsförlisningar, vilket innebär att
vrak kan finnas. Runt Landsort rör sig flyttfåglar, lax
vandrar utmed Landsorts västra kust, rundar den södra
udden och fortsätter österut och säl finns i området.
Områden för riksintresse för vindkraft har utpekats i
havet även i Trosa kommun. Etablering av vindkraft
inom områdena bör samordnas över länsgränsen.

Riksintressen
1-6
A-E
a-j

Kulturmiljö, sidan 112-113
Naturvård, sidan 114-115
Natura 2000, sidan 115
Högexploaterad kust/
Rörligt friluftsliv
Kulturmiljövård
Natura 2000
Naturvård
Friluftsliv
Yrkesfiske, hav
Energiproduktion, vindkraft
Skjutområde hav, militärt
Samrådsområde, militärt
Transportkommunikation, hamn
Farled
Transportkommunikation, väg
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Riktlinjer för riksintressen
Riksintressena ska beaktas utifrån vad som är skyddsvärt. I områden
som utpekats vara av riksintresse för:  
• nationellt ovanliga djur-, natur- eller kulturvärden ska värdena
bevaras.
• infrastrukturanläggningar såsom till exempel vägar, järnvägar
energiproduktion ska ingen konkurrerande mark- eller vatten
användning tillåtas.
• möjlig tilltänkt exploatering; till exempel vägar, järnvägar eller
någon energianläggning (exempelvis vindkraft) som är nationellt
viktig ska ingen konkurrerande mark- eller vattenanvändning
tillåtas.
• någon näring, som till exempel yrkesfisket, ska förutsättningarna
för näringen bevaras.  

Landsorts fyr
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Totalförsvaret
Mark- och vattenområden som är av riksintresse på grund
av att de behövs för totalförsvarets anläggningar, ska skyddas
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller
utnyttjandet av anläggningarna eller påtagligt motverka
totalförsvarets intressen.131
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§
andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet
i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i
form av övnings- och skjutfält, sjöövningsområden,

örlogsbaser och flygflottiljer som redovisas öppet, dels
områden och tekniska anläggninar som av sekretesskäl
inte kan redovisas öppet såsom radar- och radiolänksystem. Höga byggnadsobjekt, master och vindkraftverk
riskerar att störa dessa funktioner.
Allmänt gäller därför att hela landet är samrådsområde
för objekt högre än 20 m utanför samlad bebyggelse
och högre än 45 m inom samlad bebyggelse. Försvars
makten ska kontaktas i tidiga skeden i sådana plan- och
bygglovärenden.
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10 Orterna, landsbygden och skärgården
I detta kapitel beskrivs närmare hur kommunens orter, fritidshusområden samt landsbygd och skärgård
ska utvecklas utifrån rådande förutsättningar för att de tre utvecklingsstrategierna ska uppnås.
För varje tätort finns en separat ortsbeskrivning som
beskriver hur områdena vuxit fram, vilka natur- och
kulturvärden, huvudsakliga konflikter och avvägningar
samt utvecklingsmöjligheter som finns. Till varje orts
beskrivning hör en karta som i stora drag redovisar
intressen och konfliktpunkter och var förtätning och
utveckling huvudsakligen ska ske samt vilka samband
som behöver stärkas.
För landsbygden och skärgården redovisas generella för
hållningssätt och riktlinjer för hur områdena bör bevaras
och hur utveckling kan ske. Djupare beskrivningar kring
förutsättningarna och bakgrund till förhållningssätt finns
att läsa i kapitlen för respektive ämnesområde.
I många av kommunens fritidshusområden finns ett tryck
på omvandling till permanentboende. Under planperioden
planeras det för utbyggnad av kommunalt vatten och av
lopp till många av fritidshusområdena. I avsnittet om fri
tidshus- och omvandlingsområden beskrivs en strategi för
vilka förhållningssätt som gäller för permanentning och
utveckling. Hur utvecklingen kan ske kommer att be
skrivas närmare i en VA-plan som är under framtagande.

10.1 Nynäshamn
Nynäshamns stad är kommunens största tätort i vilken
cirka hälften av kommunens invånare bor. Staden erbjuder
många av småstadens fördelar, här finns en trygg miljö och
närhet till allt.
I och med Nynäsbanans tillkomst vid sekelskiftet 1900
och anläggandet av hamnen vid Nynäs började staden
Nynäshamn växa fram. Nynäsbanans främsta syfte var
att koppla samman den hamn som planerades i Nynäs
med stambanan vid Älvsjö. Anläggandet av en hamn vid
Nynäs styrdes av Stockholms behov av en isfri uthamn.
Det var vid den här tiden industrialiseringen och tätorts
utbyggnaden i kommunen tog fart. Stadens utveckling
har i stor utsträckning influerats av de två stora industri
erna Telegrafverkets verkstäder och Nynäs Petroleum,
som etablerades här 1913 respektive 1928. 1974 slogs de
gamla kommunerna Sorunda och Ösmo samman med
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Nynäshamn och bildar sedan dess storkommunen
Nynäshamn där staden med samma namn är centralort.

Natur- och kulturvärden
Höga naturvärden finns främst i Nynäshamns norra och
södra delar. Mindre delområden är av mycket högt värde
enligt naturinventeringen. Käringboda och Järflotta natur
reservat angränsar till staden. Lövhagen är ett mycket
viktigt rekreations- och friluftsområde, liksom området
kring Fjättern och Nynäs Gård. Lövhagen omfattas idag
inte av något skydd men avses inrättas som naturreservat.
Stora tätortsnära grönområden omfattas av riksintresse
för friluftslivet och hela staden av riksintresse för hög
exploaterad kust och det rörliga friluftslivet. Strandvägen
är en lättillgänglig, väl etablerad och underhållen strand
promenad och som sådan ett utpekat så kallat regionalt
strandstråk. Gröndalsviken är en regional grön station,
vilket innebär att det är en kollektivtrafikhållplats som
ligger högst 300-500 meter från en regional grön kil.
Det längre avståndet gäller om det går att nå den gröna
kilen via ett tydligt samband i den lokala grönstrukturen,
till exempel via parker.132
Nynäshamns stadsutveckling följer i stort den första stads
planen från 1915 som togs fram av PO Hallman och delade
in staden i tre områden. I söder societetsvillor och badan
läggning, egnahemsbostäder och kommersiellt centrum i
mitten samt industri- och arbetarkvarter i norr. Staden är
kuperad, vilket ger många naturliga mellanrum i bebygg
elsen. Bebyggelsen i Nynäshamns stad är av blandad
karaktär. Det finns allt från villor som byggdes i början av
1900-talet till miljonprogramsområden från 1960-/70-tal.
Mycket av det gamla Nynäshamn försvann i samband 
med den nationella rivningsvågen i början av 1960-talet.
I själva stadskärnan återstår bara några få hus som minner
om den äldre staden. Dessa byggnader är viktiga att bevara
för förståelsen av hur staden vuxit fram och för att en
attraktiv stad består av årsringar. Mycket av det ursprung
liga gatunätet, med gator som anpassats efter topografin
med dess karaktäristiska bergknallar, finns fortfarande kvar.
Stadens parker, främst Stadsparken, som anlades i mitten
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Utvecklingsområde
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av 1940-talet och Svandammsparken från 1970-talet, är
viktiga för rekreation. De privata villaträdgårdarna bidrar
till att ge staden ett lummigt intryck och är viktiga för den
biologiska mångfalden.
Nynäshamn är ursprungligen en industriort och det finns
gott om byggnader som påminner om det, tillsammans
med andra kulturmiljöer i staden. Stadens kulturmiljöer
behöver inventeras.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Staden Nynäshamn ger ett splittrat intryck. Genom för
tätning och medveten utformning av de offentliga rum
men kan staden länkas samman. Den första stadsplanen
utgår från topografin med dess karaktäristiska bergknallar.
Det är angeläget att dessa bergknallar bevaras och får
fortsätta ge staden karaktär.
Det finns inga tydliga entréer till staden vare sig entrén
sker från pendeltåg, buss, bil eller båt. Det är svårt att
orientera sig och intuitivt förstå var exempelvis centrum
ligger. Att länka samman staden och skapa tydliga attrakt
iva entréer är stora utmaningar och kommer att tas upp
i den nya fördjupningen av översiktsplanen för staden.
Genom miljömedveten arkitektur och med en plan för
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bevarande av kulturhistoriska miljöer kan staden bli
än mer attraktiv.
Trafikfrågorna inom Nynäshamns stad behöver utredas
vidare, bland annat för att förtydliga trafikens önskade
fördelning, eventuella nya trafikplatser och hur buss
trafiken mellan stadens delar ska hanteras. Idag sker en
stor del av resorna inom tätorten med bil. En större andel
av resorna inom orten bör kunna göras med cykel och
kollektivtrafik.
Biltrafik som ska till centrala Nynäshamn saknar en lämp
lig infart. En möjlig lösning för en ny centruminfart är en
anslutning från väg 73 genom Rappsta industriområde.
För att underlätta trafikflödet till Gotlandstrafikens färje
område flyttas infarten längre norrut, medan utfarten
ligger kvar i dagens läge. Detta skapar möjlighet att ut
veckla nuvarande stations- och hamnområde.

Planering och utvecklingsmöjligheter
I staden bor cirka 13 500 personer och det planeras för
cirka 2 000 nya bostäder fram till år 2030 varav en major
itet i flerbostadshus. I öst möter staden havet, i söder och
väster finns naturreservat och rekreationsområden, i norr
industrier och vattenskyddsområde. Staden kan främst
växa genom förtätning vilket bidrar till att uppnå mål i

foto: johan gustafsson

Stadshusplatsen, Nynäshamn

denna översiktsplan och i den regionala utvecklingsplanen
(RUFS 2010). I RUFS 2010 anges att staden bör ges en
tät utformning med den traditionella, funktionsblandade
staden som förebild. Vidare anges att planeringen bör fok
usera på att länka samman centrala stråk och offentliga
rum samt på att förstärka kontakten med vattnet. En för
tätning av staden skapar ett ökat befolkningsunderlag
som i sin tur ger ett större underlag för handel, service
och kollektivtrafik. Härigenom ges bättre förutsättningar
för en levande stadskärna med ett mindre resebehov samt
ökad trygghet, jämställdhet och jämlikhet både för be
fintliga och nya invånare. Flera människor får möjlighet
att bo i centrala och kollektivtrafiknära lägen. Att hitta
platser för ytterligare nya bostäder och verksamheter är
en utmaning på grund av stadens läge och topografi och
behöver utredas vidare i en fördjupning av översiktsplanen
(FÖP) för staden.
På kartan över Nynäshamns stad illustreras de samband
som behöver förstärkas för att staden ska upplevas som
en tät kärna. Sambanden mellan de olika delarna kring
Stadshusplatsen, gästhamnen och Nynäsvägen ska stärkas
för att bilda en lättöverskådlig helhet. För att koppla sam
man stadens olika centrumbildningar och hamnen krävs
en blandad bebyggelse som lockar människor att röra sig i
området. Främst är det verksamheter, exempelvis butiker,

som behöver tillkomma i stråken mellan centrumbild
ningarna. Genom nedläggningen av stationen vid färjeläget
har mark i ett havsnära läge frigjorts för exploatering,
vilket i sin tur skapar möjligheter för gästhamnsområdet
att utvecklas. I området har risker för ras och skred identi
fierats vilket måste hanteras. Det ska vara tydligt att om
rådet ligger direkt vid vattnet och området bör ges förut
sättningar att leva året runt. Gotlandstrafiken blir kvar i
samma läge minst fram till år 2030.134
I FÖP:en kommer även frågor om hur stadens centrum
med bostäder och personintensiva centrumverksamheter
ska kunna utvecklas med bibehållna utvecklingsmöjlig
heter för verksamheterna i den norra delen av staden.
I samband med att gästhamnområdet förnyas bör stations
området vid Nynäshamns station utvecklas till ett funkt
ionellt resecentrum som tydligt visar vägen mot intress
anta destinationer. Även i områdena kring stadens två
andra pendeltågsstationer; Gröndalsviken och Nynäsgård,
finns stor utvecklingspotential.
Den befintliga bebyggelseinventeringen ska uppdateras
och ett gestaltningsprogram ska tas fram.
LÄS MER: FÖP Nynäshamns stad (arbete pågår)
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10.2 Ösmo
Liksom Nynäshamn etablerades Ösmo som en direkt
följd av att järnvägen byggdes. Till en början enbart som
ett litet samhälle väster om kyrkan, i anslutning till järn
vägsstationen. Först i början av 1950-talet började Ösmo
att växa. Anledningen till detta var den planerade flytten
av örlogsbasen från Stockholm till Muskö.
Idag är Ösmo, med sina cirka 3 700 invånare, kommun
ens näst största tätort. I Ösmo finns ett mindre centrum
med bland annat livsmedelsbutik, simhall, bibliotek,
vårdcentral och skola F-9. Ösmo är en kommunikations
nod i kommunen, med resecentrum och bussförbindelser
till nästan alla delar av kommunen, till Muskö i Haninge
samt med pendeltåg.

Natur- och kulturvärden
I anslutning till samhället finns höga natur- och kultur
värden. Runt Ösmo finns stora strövområden, till exempel
området kring sjön Muskan, som används för det rörliga
friluftslivet (hundpromenader, ridning, scoutverksamhet,
fågelskådning med mera) och den regionalt viktiga vandr
ingsleden Sörmlandsleden passerar orten.
Den i kulturmiljöprogrammet utpekade närmiljön kring
Ösmo kyrka (20:1) sammanfaller med riksintresseområdet
för kulturmiljö. Miljön ska bevaras, med motiveringen att
den välbevarade bebyggelsen kring Ösmo medeltida kyrka

ger en bra bild, och numera sällsynt fullständig, av vilka
funktioner som knöts till ett äldre sockencentrum och hur
ett sådant kunde te sig. Området innehåller en av Ösmos
två koncentrationer av fornlämningar från äldre järnålder.
I området vid Gryt finns flera förekomster av skålgropar
och i berget nära Ösmo trafikplats finns en av kommunens
två förekomster av hällristningar.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Vid exploatering är det viktigt att ta hänsyn till de kvaliteter som finns inom området avseende natur, rekreation
och kulturmiljö. Detta gäller även vid förtätning av de
mest centrala delarna i Ösmo.
Kraftledningen genom centrum bör flyttas för att under
lätta förtätning i strategiska lägen. Ösmo ligger i ett mycket
fornlämningsrikt område och inom flera av de föreslagna
utbyggnadsområdena finns fornlämningar. Fornlämningar
behöver inte alltid vara ett hinder, de kan också ses som en
tillgång och skapa mervärden vid exploatering. Exempelvis
kan de fornlämningar som finns i området mellan järn
vägen och Ösmo IP bevaras för att skapa en ”fornpark” och
bli en tillgång för invånarna. Området söder om väg 225,
avgränsat av väg 225, järnvägen och väg 73, bör bevaras då
det innehåller en stor koncentration fornlämningar från
bronsålder och järnålder (Gryt). Miljön kring Ösmo kyrka
med dess byggnader, det öppna landskapet vid Muskösund,
Nyble gård och hembygdsgården, ska skyddas genom att
områdesbestämmelser antas.
Planer och diskussioner förs kring att trafiksäkra infarterna
till Ösmo och vid korsande gång- och cykeltrafik. Behovet
av åtgärder är stort då motorburna fordon på väg 225 fram
förs i höga hastigheter och andelen tung trafik är stor.

Planering och utvecklingsmöjligheter
I Ösmo eftersträvas ökad service och ett mer tryggt, attrakt
ivt och levande centrumområde. Detta ska skapas genom en
utveckling av bostäder och verksamheter. Stråken mellan
centrum och resecentrum ska stärkas för att bättre koppla
samman de två viktiga funktionerna. Genom blandade
verksamheter befolkas området under hela dygnet, vilket i
sin tur ökar tryggheten och jämställdheten.
Planarbete pågår (2012) för en förtätning av centrumom
rådet samt en utbyggnad söderut mot Gryt. Sammanlagt
planeras cirka 500 nya bostäder, varav en majoritet i fler
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bostadshus. Området ska erbjuda ett boende med goda
kommunikationer i en attraktiv miljö med närhet till park
områden och mötesplatser som passar både barn och vuxna.
Planarbete pågår även i stråket mellan Ösmo och Nynäs
hamn, dels i Källberga för cirka 350 nya bostäder blandat
med verksamheter, arbetsplatser och rekreation, dels i
Björsta för cirka 45 enbostadshus. Bebyggelsen kommer
att bilda en egen tätort men kommer att utgöra ett ökat
befolkningsunderlag för servicen i Ösmo. Läs mer i av
snittet Lidatorp och stråket mellan Nynäshamn och Ösmo.

Förutsättningarna att gå och cykla inom orten är relativt
goda och ett cykelfält finns längs väg 545 (den gamla väg
73) till Nynäshamns stad. Det är viktigt att det skapas
trafiksäkra gång- och cykelstråk till Källberga. Möjlig
heterna att cykla även till andra orter bör stärkas.
Stora delar av centrala Ösmo är glest bebyggt och det finns
möjligheter till förtätning. Ny bebyggelse bör främst till
komma i anslutning till service och kollektivtrafik.
LÄS MER: FÖP Ösmo och pågående detaljplanearbete.
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10.3 Segersäng
Segersäng är en tätort som har vuxit fram på senare år
tack vare den goda tillgången till spårbunden kollektiv
trafik. Fram till 2002 bestod bebyggelsen av ett mindre
fritidshusområde med cirka 50 fastigheter. Sedan dess har
drygt 200 bostäder tillkommit, varav flertalet friliggande
hus och ett mindre antal små flerfamiljshus och befolk
ningen har vuxit till cirka 600 invånare. Det kuperade
landskapet har bevarats med dess bergknallar och skogs
dungar och bostadshusen har placerats enligt bytradition
med gårdstun och tillhörande uthus. Byggnaderna är väl
sammanhållna i färg och karaktär och ligger grupperade
längs bygator.

Natur- och kulturvärden
Segersäng ligger i ett landskap med varierad och kuperad
topografi. Segersäng omges av attraktiva strövområden,
bland annat löper vandringsleden Sörmlandsleden genom
området. Höga naturvärden förekommer främst norr
om orten och väster om järnvägsspåret. Stationsmiljön
är en kulturhistoriskt värdefull miljö och fornlämningar
förekommer.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Huvudsakligen består bebyggelsen av enfamiljshus. Den
bör kompletteras med bostäder i flerfamiljshus med bland
ade boendeformer. Förutsättningar för service och mötes
platser behöver tillkomma i form av lämpliga lokaler och
fler boende för att ge kundunderlag. Det nya området är
uppbyggt kring återvändsgator och slingor som gör det
svårt att komplettera med ytterligare bebyggelse i direkt
anslutning. Öster om järnvägen löper ett mindre vatten
drag som omfattas av strandskydd.
Den föreslagna utvecklingen väster om stationen kan
komma i konflikt med den utpekade grönstrukturen samt
med buller från järnvägen. Vid planering av området
är det viktigt att beakta grönstrukturens funktion och
människors hälsa.
Väg 546 genom Segersäng är i stort behov av förbättringar.
I och med färdigställandet av väg 73 har trafiken från
Grödby och landsbygden runt omkring ökat på väg 546
genom Segersäng by. Ökade trafikmängder innebär ytter
ligare belastning, vilket även kan få konsekvenser för trafik
säkerheten. Trottoarer och en utbyggnad av gång- och
cykelvägnätet där det går är angeläget för säkerheten,
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speciellt med tanke på den stora andelen barn i Segersäng.
För att Storstockholms Lokaltrafik AB (SL) ska kunna köra
buss genom Segersäng krävs att vägstandarden förbättras.
Ny bebyggelse kan tillkomma inom ett 1 000 meters
avstånd (fågelvägen) från pendeltågsstationen.

omvandling av befintliga fritidshus mellan stationen och
det nybyggda området öster om stationen till permanent
standard i och med anslutning till kommunalt vatten och
avlopp. Cirka 250 bostäder bedöms kunna tillkomma i
Segersäng fram till år 2030.

Planering och utvecklingsmöjligheter

Bättre förutsättningar för en hållbar social miljö behövs.
Förutsättningarna kan bestå i att mötesplatser skapas,
exempelvis en idrottsplats. Kring stationen eftersträvas
en tät bebyggelse med en blandning av bostäder och
verksamheter, exempelvis en mindre dagligvarubutik.
Det bör tillkomma flexibla lägenheter för såväl äldre 
som unga. Längre bort från stationen ska den lantliga
karaktären bevaras.

Segersäng är redan nu så stort att ett visst mått av såväl
kommunal som kommersiell service förväntas. Orten ska
utvecklas ytterligare för att skapa en mer blandad bebygg
else och för att skapa bättre förutsättningar för service
och handel. Ny bebyggelse ska främst tillkomma på och
kring höjden i västra Segersäng för att utnyttja det kol
lektivtrafiknära läget. Utöver ny bebyggelse planeras en
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10.4 Sunnerby-Spångbro
Sunnerby–Spångbro är kommunens tredje största tätort
med ungefär 1 300 invånare. Därmed finns förutsättning
för en relativt god kollektivtrafikförsörjning med buss.
Samhället består av flera delar med olika karaktär. Den
första bebyggelsen i Sorunda som inte var direkt kopplad
till bondbyarna uppkom i trakten av Spångbro. Ett antal
bostadshus byggdes här i början av 1900-talet. Senare
byggdes radhus och flerfamiljshus under 1950-70-talen.
Den senaste förtätningen tillkom i början av 1990-talet i
form av parhus. Idag består Spångbro av Sorunda sockens
gamla servicecentrum med en begränsad blandad bebygg
else i anslutning till kyrka, affärer, skolor och annan
service. Torps by är en väl bevarad radby. Sunnerby
uppfördes i sin helhet under perioden 1965–1974 och
omfattar cirka 250 småhus samt ett 40-tal lägenheter
i flerbostadshus. I den östra utkanten ligger ett litet
industriområde. Skogsområdena kring Sunnerby utgör
viktiga motions- och strövområden för befolkningen
i området.
Orten genomgår en generationsväxling, där många äldre
flyttar och ersätts av barnfamiljer. Det finns ett utbud
av service i form av bland annat dagligvaruhandel, för
skolor och skola, fritidshem, vårdcentral och äldreomsorg.
Förutom dessa finns arbetstillfällen inom exempelvis
småindustrisektorn.

Natur- och kulturvärden
Naturinventeringen visar på värdefulla områden i direkt
anslutning till tätorten, främst i de norra delarna runt
Sunnerby.
I kulturmiljöprogrammet redovisas helhets- och närmiljön
kring Spångbro och Torp (7:5) som sammanfaller med
riksintresseområdet för kulturmiljö. Området ska bevaras
med motiveringen att det är den fornlämningsrikaste delen
av Sorunda socken. Det stora antalet gravfält, av vilka
flera har över hundra anläggningar, visar att området har
utgjort centralbygden i Sorunda under järnåldern. Kyrko
miljön vid Torp har ett komplext och värdefullt innehåll,
särskilt den medeltida stenkyrkan med sin 1500-tals ex
teriör, bogårdsmur med stigluckor från 1600-talets senare
hälft samt klockstapel från samma tid. Slättlandskapet
vid Sorunda kyrka har sitt särskilda intresse i att det är
ett resultat av 1800-talets jordhunger. De ängs- och kärr
marker som tidigare utgjorde större delen av området
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dikades ut och omvandlades till åkermark under senare
delen av 1800-talet. Byarna har, trots utflyttningar vid
laga skiftet, ombyggnader och andra förändringar under
1900-talet, bibehållit karaktären av väl sammanhållen
bebyggelse. Detta gäller särkilt Berga och Torp.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
För att säkerställa kulturmiljöerna kring kyrkan och Torps
by bör områdesbestämmelser antas. Det som ska skyddas
är den fria siktlinjen mot söder och norr över de så kallade
Dyarna. Dyarna är det gamla sjösystem som byarna ligger
grupperade omkring. Generellt gäller att ingen ny bebygg
else bör tillkomma i Torp då den rumsliga avgränsningen
är viktig för att tydliggöra kulturlandskapets struktur.
Ingen ny bebyggelse bör tillkomma söder om Kyrkgatan
i Spångbro. För att bevara karaktären av radby i Torps by
får heller ingen ny bebyggelse placeras väster om väg
542 (Sorundavägen) mellan Klockargården och Sundsta.
Spångbro och Torps by är av riksintresse för kulturmiljö
vården.
I Sunnerby-Spångbro finns flera risk- och säkerhets
aspekter att ta hänsyn till. Trafiken till och från Väggarö
täkten måste utredas. Orten ligger inom vattenskydds
område och vid all utbyggnad måste åtgärder som
säkerställer vattenkvaliteten vidtas.
En viss konflikt mellan boende och industri- respektive
täktverksamhet kan inte uteslutas. Länsvägarna har ett
stort antal utfarter, vilket skapar trafiksäkerhetsproblem,
särskilt som servicenäringarna i Spångbro är belägna
på båda sidor om vägarna. Trafiksäkerheten bör höjas i
området genom att befintliga utfarter samordnas och nya
enskilda inte tillkommer. Längs väg 225 transporteras
farligt gods och det är viktigt att rekommenderade skydds
avstånd följs.

Planering och utvecklingsmöjligheter
Sunnerby-Spångbro har goda förutsättningar att växa
då det finns service och relativt god kollektivtrafik. Fler
bostäder och verksamheter i området skulle bidra till ett
bättre underlag för att bibehålla och utöka den service
som finns. Sunnerby-Spångbro kan växa dels genom för
tätning kring den befintliga bebyggelsen och dels genom
nyexploatering. Vid en översiktlig bedömning har två
områden pekats ut som möjliga utvecklingsområden för
nyexploatering (se karta).
Sunnerby bedöms kunna växa norrut med nya bostäder

Sunnerby-Spångbro
Utvecklingsområde
Kyrka
Värdefullt grönområde
Värdefull jordbruksmark
(klass 3, 4 och 5)
Vattenskyddsområde
Strandskydd
Risk för översvämning
Risk för skred/ras
Sankmark

kring den befintliga idrottsplatsen. Trafiken som kommer
av Väggarötäkten måste utredas och bebyggelsen måste
uppföras med hänsyn till vattenskyddsområdet.
Spångbro kan utvecklas genom förtätning i anslutning
till befintligt busstorg och i området väster om Kyrk
skolan. Kring busstorget kan en något högre exploate
ringsgrad tillåtas medan man vid Kyrkskolan bör hålla
sig till de befintliga husens skala. Det är av största vikt
att placering och utformning av byggnader ske med stor
hänsyn till kulturmiljöintressena. Husen ska uppföras
i för platsen traditionell byggnadsstil.
Från Sunnerby-Spångbro är det drygt en mil, längs be
fintliga vägar, både till pendeltågsstationen i Ösmo och

till stationen i Segersäng. Åtgärder för att stärka gång- 
och cykeltrafikanternas villkor bör genomföras inom orten
med syfte att förbättra tillgängligheten till skolor och andra
viktiga målpunkter. Även kopplingen till andra orter så
som exempelvis Grödby bör stärkas. Sunnerbygården är
en viktig samlingsplats och bör bevaras som sådan.
Cirka 150 nya bostäder, både i enfamiljshus och flerbo
stadshus, bedöms vid en grov uppskattning kunna rymm
as inom de utpekade utvecklingsområdena och genom
förtätning. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP)
planeras tas fram för området.
LÄS MER: FÖP Sorundabygden (planeras tas fram)
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10.5 Landfjärden
I Landfjärden finns idag drygt 200 bostäder, till stor del
fritidshusbebyggelse. Många fritidshus används som året
runtbostad. Enligt folkbokföringen rör det sig om knappt
50 procent men andelen som i praktiken bor permanent
är troligen betydligt högre. Medelåldern är i dag något
högre än i andra orter. Det finns ett stort intresse för att
bygga ut Landfjärden då väg 73 dragits om. Det saknas
idag service och kollektivtrafikförsörjningen är otillräcklig.

Natur- och kulturvärden
Runt om Landfjärden finns flera riksintresseområden för
natur- och kulturvärden. Riksintresse för naturmiljövård
sammanfaller med naturreservat, Natura 2000 och högsta
naturvärde sydväst om bebyggelseområdet, öster om väg
545 (gamla väg 73). Ett område med mycket högt natur
värde delar orten och ett område med höga naturvärden
syd-sydväst om bebyggelsen väster om väg 545.
Den i kulturmiljöprogrammet utpekade närmiljön kring
Hammersta (16:1) sammanfaller med riksintresseområdet
för kulturmiljö och ska bevaras, då Hammersta gård är en
mycket välbevarad nationalromantisk herrgårdsanläggning
från tidigt 1900-tal. Lämningarna efter det medeltida
Hammersta är, med sina höga murar efter källarvåning
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en, en av de bäst bevarade resterna efter ett fast stenhus i
Stockholms län. Kulturlandskapet runt Hammersta är
starkt präglat av herrgården och har, med en mångfald av
ekar, bitvis parkkaraktär. Vattnet utanför Landfjärden är
av riksintresse för yrkesfiske.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Landfjärden har under lång tid haft problem med vattenoch avlopp. Förutsättningar för lokala vatten- och avlopps
lösningar är dåliga på grund av begränsade möjligheter
till infiltration av avloppsvatten och att lämplig recipient
saknas. I och med det planeras för anslutning till kommun
alt vatten och avlopp skapas nya förutsättningar för
bebyggelseutveckling i Landfjärden.
Området ligger relativt långt från service och saknar god
kollektivtrafik. För att skapa ett attraktivt boende och ett
minskat bilberoende bör det tillskapas möjligheter för dis
tansarbete och sociala aktiviteter i gemensamhetslokaler
samt bilpool som gör att hushåll slipper äga mer än en bil.
Ytterligare en förutsättning för expansion är att den i
kulturmiljöprogrammet utpekade närmiljön kring
Hammersta bevaras. Det öppna landskapet med ekarna
ska skyddas och bevaras. Många av ekarna är redan idag
utpekade som naturminnen.

Landfjärden
Utvecklingsområde
Kraftledning
Kraftledningsreservat, 300m
Värdefullt grönområde
Värdefull åkermark
(klass 3, 4 och 5)
Strandskydd
Lägsta grundläggningsnivå,
övrig bebyggelse, 2m
Risk för skred/ras
Sankmark

Planering och utvecklingsmöjligheter
Landfjärden kan utvecklas genom permanentning av fri
tidshusbebyggelsen, förtätning och nyexploatering norrut
mot gränsen till Haninge kommun. Uppskattningsvis
kan uppemot 350 bostäder133 tillkomma främst i form av
enfamiljshus innan år 2030. En utveckling av Land
fjärden skapar behov av förskola och annan service. Orten
har ett starkt funktionellt samband med den regionala
kärnan Haninge centrum, som ligger cirka 17 kilometer
norrut. Boende i Landfjärden kommer troligen att pendla
norrut via Handen och göra många av sina ärenden i
Haninge centrum.

Till pendeltågsstationen i Segersäng är det cirka sex kilo
meter och där finns parkeringsmöjligheter för cykel och
bil. Trafiksäkerheten för cyklister från Landfjärden till
Segersäng behöver förbättras för att öka andelen hållbara
resor. Busstrafiken behöver förbättras.
I fortsatt arbete med detaljplanering tas ett helhetsgrepp
om ortens utformning och offentliga platser. Även lokali
sering av nya busshållplatser och eventuell omdragning
av busslinjer bör då ses över. En expansion kräver samord
ning med Haninge kommun.
LÄS MER: VA-handlingsplan (arbete pågår)
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10.6 Grödby
Under 1930- och 1940-talen började villor byggas i Grödby.
Tätorten utvecklades ytterligare under 1960-talet genom
avstyckningar från byn Grödbys marker. Idag är cirka
560 personer folkbokförda i Grödby, inklusive Fagervik
och Grödbylund, varav cirka 350 bor i tätorten Grödby.
I fritidshusområdet Fagervik är invånarantalet troligen
något högre än vad som är känt enligt folkbokföringen.

Natur- och kulturvärden
Höga naturvärden finns i området, bland annat kring
Fagerviksskolan. Området Fagersjön (9) är utpekat som
närmiljö i kulturmiljöprogrammet, med motiveringen att
de äldsta stenåldersboplatser som har upptäckts i Grödinge
och Sorunda på västra Södertörn är de äldsta lämningarna
efter människor i länet. Boplatskoncentrationen vid Fager
sjön tillhör ett av de största komplexen. Ett antal stenålders
lokaler ligger som ett pärlband i anslutning till kurvan som
visar 50 meter över havet. Några spår efter boplatserna är
idag inte synliga ovan mark och det kan därför vara svårt
att visa på värdet av dem. Närmiljön Fagersjön kan upp
höra att gälla, under förutsättning att utgrävning av de
stenåldersboplatser som finns i området sker.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
För att skapa ett sammanhängande samhälle av Grödby
och omvandlingsområdet Fagervik bör bebyggelse till
komma mellan Tungelstavägen och Fagersjön.134 Det är
en naturlig utbredning av samhället direkt intill skolan.
För att möjliggöra det krävs ett strandskydd på 100 meter,
istället för dagens 300 meter. Mellan den föreslagna explo
ateringen och Fagersjön finns en bevuxen våtmark på 100
till 150 meter, varför strandlinjen enligt strandskyddskartan
inte upplevs som strandlinje idag. Endast vid udden med
befintlig bebyggelse kan man se en vattenspegel från
stranden. Bedömningen är att den föreslagna exploater
ingen snarare förbättrar tillgängligheten till stranden och
att den inte påverkar djur- eller växtlivet nämnvärt eller
inskränker på det allmänrättsliga nyttjandet av strand
skyddsområdet.
Bedömningen är att ny bebyggelse, trots fornlämningarna
i området, kan tillkomma i området mellan Grödby
samhälle och skolan. Eventuellt kan det järnåldersgravfält
(Raä:346) som finns i området sparas och integreras i
bebyggelsen. Någon av stenåldersboplatserna skulle också
kunna sparas och genom skyltning användas i pedagogiskt

132 Orterna, landsbygden och skärgården

syfte, exempelvis i skolundervisningen. Miljön runt skol
byggnaden samt själva skolbyggnaden ska skyddas genom
att områdesbestämmelser antas i samband med en FÖP.
I översiktsplanen har avvägningen gjorts att jordbruks
mark kan tas i anspråk för bebyggelse vid korsningen
Tungelstavägen och Trollstavägen för att möjliggöra den
föreslagna utvecklingen. Den aktuella jordbruksmarken
är av låg kvalitet.135 Vägkapaciteten behöver ses över och
arkeologiska utredningar bör göras innan beslut om detalj
plan tas då det finns många fornlämningar i området.
Samhället ligger inom vattenskyddsområde och vid all be
byggelse ska stor hänsyn och åtgärder vidtas för att säkra
god vattenkvalitet. Skjutfältet vid Grindsjön har fått status
som riksintresse för totalförsvarets militära del. Skjutfältet
innebär omgivningspåverkan för boende på grund av bul
ler vilket behöver beaktas vid planering av ny bebyggelse.

Planering och utvecklingsmöjligheter
Grödby-Fagervik är idag ett delat samhälle utan ett
egentligt centrum. Sambanden mellan Grödby, Fagervik
och Grödbylund behöver förstärkas, vilket illustreras
på kartan av symbolen ”tyngdpunkt på orten”. Grödby
består mestadels av bostäder och här bör tillkomma
service och arbetsplatser för att skapa en mer levande
ort och bärkraftigt centrum.
Skolan utgör den mest centrala platsen. Kulturmiljön
kring skolan ger identitet åt Grödby och bör utvecklas
med ett torg och verksamheter så att orten får en tydligare
karaktär och identitet. För att skapa bättre förutsättningar
för kollektivtrafik behöver sambandet till pendeltågs
stationen i Segersäng och omkringliggande orter förbättras
genom välutformade gång- och cykelvägar.
Det finns ett stort intresse att bygga i området. Totalt kan
cirka 180 bostäder tillkomma innan år 2030, mestadels i
enfamiljshus. Av dessa bostäder är cirka 85 enligt pågående
eller antagna detaljplaner. En fördjupning av översiktsplanen
planeras tas fram för området där frågorna studeras närmare.
LÄS MER: FÖP Grödby (planeras tas fram)

Grödby
Tyngdpunkt på orten
Utvecklingsområde
Kraftledning
Värdefullt grönområde
Värdefull jordbruksmark
(klass 3, 4 och 5)
Samrådsområde, militärt
Vattenskyddsområde
Strandskydd
Risk för översvämning
Risk för skred/ras
Sankmark
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10.7 Stora Vika
Redan på stenåldern bosatte sig människor runt dalgång
en där Stora Vika nu ligger. År 1949 anlades dagens Stora
Vika i anslutning till den gamla byn Marsta. Skånska
Cement AB (senare Cementa) byggde en cementfabrik i
anslutning till en omfattande kalkstensfyndighet. Samhället planerades för fabrikens arbetare med familjer, där
skulle finnas allt man kunde behöva; bostäder, skola, af
fär, allaktivitetshus och kyrka. Cementfabriken är idag
nedlagd men där pågår bland annat flishantering och det
finns fortfarande viss service i form av skola, förskola och
livsmedelsbutik kvar i samhället. I samhället bor idag
cirka 600 personer.

Natur- och kulturvärden
Högsta naturvärde finns söder om bebyggelsen längs båda
sidor om Vikavägen, väg 573. Västerut finns höga natur
värden och i nordväst finns mycket höga naturvärden. Inga
naturreservat eller Natura 2000-områden finns. Industrins
nedlagda kalkbrott utgör en delvis utnyttjad naturresurs.
Runt kalkbrottet och dess dammar finns värdefull flora
och fauna samt ett rikt fågelliv. Fållnäsviken är av riks
intresse för yrkesfisket.
Stora Vika anses vara ett av landets sista brukssamhällen
och orten med omgivningar är av riksintresse för kultur
miljövård. Den i kulturmiljöprogrammet utpekade när
miljön kring Marsta och Stora Vika (11:3) sammanfaller
med riksintresseområdet för kulturmiljövård. Området
ska skyddas, med motiveringen att det innehåller kom
munens tätaste koncentration av boplatser från yngre
stenålder. Cementas fabriksanläggning, kalkbrott och
samhälle vid Stora Vika och Marsta har haft stor betyd
else som industriort.
Marsta är ett arkitekturhistoriskt intressant samhälle med
bland annat radhus från slutet av 1940-talet. När samhället
anlades gjordes också en trädgårdsplanering med egna
små täppor, allmänna gräsytor och vegetation anpassad
utifrån platsens förutsättningar. Samhället har i stort be
hållit sin karaktär, en varsam förtätning har skett i södra
delen i slutet av 1980-talet.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Stora Vika är ett område av riksintresse för kulturmiljö
och naturen runt samhället är mycket värdefull. Det är
därför viktigt att bebyggelsens och de enskilda byggnad
ernas utformning underordnas de karaktäristiska dragen
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i landskapsbild och bebyggelsemiljö. För att säkerställa
att utvecklingen sker varsamt bör områdesbestämmelser
införas för den ursprungliga bebyggelsen och miljön.
Områdesbestämmelserna integreras i utvecklingsprogram
met som planeras tas fram. Den ursprungliga planeringen
för samhället ska skyddas. I den ingick att bebygga slutt
ningarna och lämna dalgången fri för lek och rekreation.
Den befintliga öppna dalgången, med lekpark och fot
bollsplan, ska bevaras. Dalgången lämnar också fri sikt
linje ner mot Fållnäsviken. De öppna gräsytorna och
vegetationen ska, om möjligt, sparas. Vid plantering av
träd bör man eftersträva att plantera sådana träd som
ingick i den ursprungliga trädgårdsplanteringen. För
bebyggelsen från 1940-/50-talen gäller att den ljusa,
putsade fasaden ska bevaras. Trappor och förstukvistar
på radhusen bevaras. Stenreliefer och ursprungliga namn
skyltar bevaras. Nya byggnader inne i samhället ska hållas
i samma skala som den befintliga bebyggelsen.
Bebyggelsen ligger samlad väster om väg 573. Vid planer
ing österut ställs det krav på ökad trafiksäkerhet för kors
ande trafikanter. Även kollektivtrafiken liksom möjlig
heterna till säker gång- och cykelväg behöver förbättras.
Vägen har en hög andel tung trafik, delvis från hamnen

Stora Vika
Utvecklingsområde
Hamn
Värdefullt grönområde
Värdefull jordbruksmark
(klass 3, 4 och 5)
Strandskydd
Lägsta grundläggningsnivå,
övrig bebyggelse, 2m
Risk för skred/ras
Sankmark

i Stora Vika. Orten byggdes som bruksort och de som
bodde där arbetade på bruket och såg trafik, sprängningar,
damm med mera som en naturlig del av att bo i Stora Vika.
Så är det inte idag och störningarna från verksamheterna
kring orten måste hanteras i fortsatt planarbete.

Planering och utvecklingsmöjligheter
Orten har en tydlig karaktär och identitet som ska bevaras.
En varsam förtätning av det befintliga samhället är önsk
värd för att behålla den service som finns, men förutsätter
att riksintresset för kulturmiljön kan tillgodoses. Till
kommande bebyggelse kan placeras mellan samhället
och fabriksområdet, väster om väg 573. Även området i
anslutning till befintliga bostäder vid fabriksområdet kan

utvecklas. Öster om väg 573, i anslutning till samhället,
kan ny bebyggelse tillkomma. I tillkommande områden
kan en högre exploatering tillåtas. Cirka 80 bostäder
bedöms kunna tillkomma.
Det före detta kalkbrottet, cirka 1 kilometer från tätorten,
är en spännande resurs som kan få helt nya användnings
områden, kanske som kulturinstitution och besöksmål.
Bland annat finns där en fjärilsstig som lockar många
besökare. Utvecklingen i Stora Vika ska utredas närmare
i ett utvecklingsprogram som planeras tas fram.
LÄS MER: Utvecklingsprogram för Stora Vika
(planeras tas fram)
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10.8 Lidatorp samt stråket mellan
Nynäshamn och Ösmo
Nynäshamn och Ösmo knyts samman av motorväg,
lokalgata och järnväg. Stråket är cirka en mil långt och
omgärdas av åkermark och skog men där finns också
industriområden, kolonilotter och viss bebyggelse i form
av både fritidshus och villor. Sedan den nya motorvägen
började planeras har intresset att bygga längs väg 73 ökat.
Lidatorp började utvecklas i början av 2000-talet norr om
byarna Klövsta och Lidatorp. Lidatorp klassas idag enligt
SCB som tätort och har en befolkning på cirka 340 per
soner. Den nya bebyggelsen i Lidatorp har placerats i dal
gången norr om de äldre fritidshusen och består av villor
och kedjehus som ligger längs bygator. Området har en
enhetlig karaktär med byggnader i faluröda färger.

Natur- och kulturvärden
I stråket mellan Nynäshamn och Ösmo finns en hel
del natur- och kulturvärden. Två områden är utpekade
i kulturmiljöprogrammet – centrala Ösmo (20) samt
Älgviken (23).
Helhetsmiljön centrala Ösmo består av gårdar och mindre
byar i ett kuperat sprickdalslandskap. Det finns en mycket
hög koncentration av fornlämningar, särskilt gravfält av
äldre och yngre järnålderskaraktär samt komplex av brons
ålderslämningar vid Valsjö (närmiljö 20:2 Valsjö – Älby).
Dessutom ingår Ösmo medeltida sockenkyrka i ett äldre
sockencentrum (närmiljö 20:1 Ösmo kyrka). Området
innehåller kommunens största koncentration av fornlämn
ingar från bronsålder.
Gravfältet nordväst om Älby (raä 489) är det största i
kommunen. Gravanläggningarna är mycket tydliga.
Särskilt märks flera monumentala resta stenar. Vidare
ingår två runstenar i gravfältet. Vid Björsta och Valsjö
finns stora gravfält av karakteristisk yngre järnålderstyp.
Fatburen vid Valsjö har sitt särskilda intresse på grund
av att det är en av mycket få bevarade lämningar av denna
byggnadstyp i länet. Fatburar var förr ett typiskt inslag
på herrgårdarna.
Nedergården i Älby ger ett ålderdomligt intryck med
parstuga och tresidigt kringbyggd fägård. Byggnaderna
är grupperade på ett sätt som var vanligt före laga skiftet.
Hagalund är kommunens äldsta bevarade skolhus. Valsjö
skola är ett välbevarat exempel på en skolbyggnad från
1800-talets senare hälft. Älgviken (23) är en i kultur
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miljöprogrammet utpekad helhets- och närmiljö. Motiv
eringen för utpekandet är att fornlämningsmiljön vid
Älgvikens station innehåller pedagogiska exempel på
gravfält från yngre järnålder. Särskilt det stora gravfältet
(raä 115) har tydliga anläggningar.
Höga naturvärden (klass III) finns i området väster om
bebyggelsen i Lidatorp.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Från Lidatorp är det cirka fyra kilometer till Ösmo
station och drygt sex kilometer till Nynäsgårds station.
Det finns cykelfält på båda sidor om gamla väg 73 från
Lidatorp till Ösmo och Nynäshamn. Området innehåller
enbart bostäder och saknar förskola, service, arbetsplatser
och mötesplatser.
Hela området är av riksintresse för högexploaterad kust/
rörligt friluftsliv. Vid exploatering ska turismens och fri
luftslivets intressen beaktas.
I stråket mellan Nynäshamn och Ösmo finns flera riskoch säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. Väg 73 och järn
vägen utgör barriärer och området runtomkring är utsatt
för buller. I vissa delar föreligger risk för ras och skred.
Hela området omfattas av vattenskyddsområde, både prim
ärt och sekundärt. Det innebär att ny bebyggelse måste
uppföras enligt särskilda krav för att inte riskera att skada
grundvattnet. Det ställs krav på grundläggning och dag
vattenhantering, exempelvis är pålning inte tillåtet vilket
medför att hushöjd och byggnadstyp begränsas något.
I stråket mellan Ösmo och Nynäshamn kan ny bebygg
else tillkomma i Lidatorp, Källberga och Björsta. Vid
planering av ny bebyggelse måste barriäreffekter motverkas.
Ur kulturmiljösynpunkt bör ny bebyggelse undvikas öster
om väg 73 och järnvägen inom närmiljön. Den samman
hängande fornlämningsmiljön med bronsålderslämningar
och järnåldersgravfält ska bevaras.

Planering och utvecklingsmöjligheter
Både norr och söder om Lidatorp pågår planarbete för
nya bostäder och verksamheter. I Källberga, som ligger
knappt en kilometer norr om Lidatorp, planeras det för
350 nya bostäder som integreras med service, kontor och
viss handel. I Björsta, som ligger i direkt anslutning till
södra Lidatorp, planeras det för cirka 45 nya enbostadshus
samt en större lokal för handel.

Lidatorp
Utvecklingsområde
Samband som
behöver stärkas
Kyrka
Kraftledning
Kraftledningsreservat, 300m
Värdefullt grönområde
Värdefull jordbruksmark
(klass 3, 4 och 5)
Vattenskyddsområde
Strandskydd
Risk för översvämning
Risk för skred/ras
Sankmark

Lidatorp kan utvecklas ytterligare genom att ny bebygg
else tillkommer i anslutning till befintliga bostäder.
De nya exploateringarna i Källberga och Björsta kommer
att skapa ett utökat befolkningsunderlag för kollektiv
trafik och service i stråket mellan Nynäshamn och Ösmo.
Ett genomförande av Källberga kommer att medföra att
boende i Lidatorp och Björsta får tillgång till närbelägna
förskolor och rekreationsområden. För att områdena ska

hänga samman rumsligt är det viktigt att koppla ihop
områdena med gång- och cykelväg samt kollektivtrafik.
Det bör också utvecklas ett sammanhängande gång- och
cykelstråk på östra sidan om väg 73 mellan Ösmo och
Nynäshamn för att skapa goda förutsättningar att ta sig
till arbetsplatser i Norvik och Kalvö industriområde samt
till Alhagens våtmark.
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Riktlinjer för ny bebyggelse på landsbygden
och i skärgården
• Ny bebyggelse lokaliseras i anslutning till sammanhållen
bebyggelse.
• Traditionella näringar såsom jord- och skogsbruk, fiske och
djurhållning prioriteras.
• Verksamheter med inriktning mot turism, upplevelser,
gårdsbutiker och lägerverksamheter främjas.
• I områden som ligger perifert, har VA-problem eller där det
föreligger risk för ras eller skred tillämpas en restriktiv policy
mot ny bebyggelse eller omvandling till permanentboende.
Lokalisering av ny bebyggelse 
Lokalisering av ny bebyggelse ska följa de riktlinjer som beskrivs
i samtliga avsnitt i denna översiktsplan. Sammanfattningsvis ska
följande kriterier uppnås:
• God tillgänglighet till kollektivtrafik (maximalt 700 meter
till busshållplats respektive 1000 meter till pendeltågstation
fågelvägen).
• God tillgänglighet till daglig service.
• God ljudmiljö.
• God trafiksäkerhet.
• God tillgänglighet på tomten och på omkringliggande vägnät.
• Godtagbara VA-lösningar.
• God brandsäkerhet.
• Får inte riskera påverka drift av befintliga jordbruk.
• Får inte riskera påverka naturvärden negativt.
• Får inte riskera påverka kulturmiljön negativt.
• Får inte lokaliseras på platser med risk för översvämning,
ras eller skred.
• Tomtplats för nytt bostadshus ska följa traditionen på platsen.
Minsta tomtstorlek som tillåts är 1 500-2 000 m2.

10.9 Landsbygd och skärgård
Byarna på landsbygden har vuxit fram där det har funnits
naturliga förutsättningar. Tillgång till odlingsbar mark,
bränsle och byggnadsmaterial från skogen liksom fiske,
jakt och boskapsskötsel var nödvändiga för överlevnad.
Idag ser situationen annorlunda ut. Jordbruken används
inte på samma sätt längre och många söker sig till lands
bygden för att leva i en lugn och vacker miljö. Genom nya
förutsättningar och modern teknik går det att bibehålla
en levande landsbygd och skärgård. I framtiden spås behov
och efterfrågan för lokala jordbruk och närproducerade
varor att öka, varför förutsättningarna för dessa näringar
ska bevaras. Se även Strategi 3 och avsnittet om Lands
bygdens och skärgårdens näringar (3.6 i del 2) i denna
översiktsplan.

Natur- och kulturvärden
Kommunens landsbygd och skärgård är varierande med
många natur- och kulturvärden. Dessa redovisas fullständigt i
kommunens naturinventering och kulturmiljöprogram.
Se även tematiska avsnitt i översiktsplanen.
Fastlandet i kommunen karaktäriseras av smala uppodlade
sprickdalar med mellanliggande barrskogsbevuxna bergoch moränområden. Den enda större sammanhängande
slätten ligger i Dyån/Fitunaåns dalgång i Sorunda, som
också är kommunens största jordbruksområde. I väster är
Sorundas kust mot Himmerfjärden hög och brant. I skär
gården övergår landskapet ut mot de yttre öarna successivt
till en allt träd- och jordfattigare hällmarksterräng.
Redan under förhistorisk tid fanns de stora gårdarna
Fållnäs, Fituna, Hammersta och Nynäs. Under Sveriges
storhetstid på 1600-talet tillkom flera av de andra stora
godsen, exempelvis Vansta, Ogesta och Djursnäs, i sam
band med att medlemmar ur de olika adelssläkterna fick
jordegendomar av kronan.
Under 1700- och 1800-talen inleddes den stora förändringen
av landsbygden och kulturlandskapet i och med jordbruks
reformerna storskiftet, enskiftet och laga skiftet. Reform
erna gick i korthet ut på att varje bonde skulle få sina
många små, spridda tegar mark samlade till ett eller ett få
tal skiften. Detta medförde att många av byarna splittrades,
då vissa gårdar flyttade ut till den nya åkermarken.
Trots splittringen ligger byarna i Sorunda fortfarande
grupperade kring den sammanhängande jordbruksmarken.
Det området var fram till 1873 en vidsträckt våtmark
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som hade stor betydelse för människornas försörjning. 
Man levde i huvudsak på boskapsskötsel och våtängarna
användes för slåtter och bete. Invid gården hade man små
täppor där man framförallt odlade råg. Jordbruk bedrevs i
princip på järnåldersvis ända fram till 1800-talet, då började
man använda järnplogen som gjorde det möjligt att odla upp
tunga lermarker. I början på 1870-talet dikade man ut den
vidsträckta våtmarken, som än idag kallas för Dyarna.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Förutom kultur- och naturvärden som nämns ovan finns
även riksintresseområden och värdefulla vattenområden
på landsbygden och i skärgården. På flera håll är strand
skyddet utvidgat till 300 meter. Många fastigheter saknar
kommunalt vatten och avlopp och på flera håll är det dåliga
grundvattenförhållanden, vilket medför problem med

vatten- och avloppsförsörjning. De stora avstånden till
service och kollektivtrafik medför ökade transporter. Delar
av landsbygden och skärgården är otillgänglig och svår att
försörja med vägar och allmänna kommunikationer.
Utanför tätorterna saknas ofta detaljplan eller områdes
bestämmelser. I områden som inte är planlagda måste en
grundlig bedömning göras utifrån de förutsättningar som
finns på platsen för att avgöra om ny bebyggelse kan till
komma. Ny bebyggelse tillåts om det är lämpligt med
hänsyn till plan- och bygglagen, miljöbalken, ställnings
taganden i denna översiktsplan samt övriga kommunala
riktlinjer och planer såsom dagvattenpolicy, kulturmiljö
program etc. Vid bedömningen tittar man på bland annat
risker för människors hälsa och säkerhet, samhällsekonom
iska konsekvenser och påverkan på miljön.
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Vägledning för bebyggelse på landsbygden
och i skärgården

Kommunen är restriktiv till ny bebyggelse i områden som
ligger perifert, har problem med VA-försörjning eller där
det föreligger risk för översvämning, ras och skred.

Sammanhållen bebyggelse definieras i Kommunen som:
• bebyggelse bestående av tio, eller fler, bostadshus med tomter
som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata
eller parkmark.
Lokalisering av ny bebyggelse prövas enligt:
• Plan- och bygglagen, miljöbalken och ställningstaganden i denna
översiktsplan samt övriga kommunala policyer och planer såsom
kulturmiljöprogram, vattenprogram etc.
• Lov för bebyggelse i ett område utanför detaljplan kan beviljas
för som mest två nya bostadshus/huvudbyggnader.  
Detaljplan krävs för:   
• tre eller fler nya bostadshus/huvudbyggnader.
• En avstyckning som medför att det blir totalt minst tio huvudbyggnader inom en bebyggelsegrupp som inte är planlagd sedan
tidigare.

Ny bebyggelse på landsbygden eller i skärgården kan anses
vara lämplig om den uppfyller krav på god tillgänglighet
till kollektivtrafik (max 700 meters avstånd fågelvägen till
busshållplats), god tillgänglighet på den enskilda tomten
och på vägnätet i området, godtagbara VA-lösningar samt
god trafiksäkerhet, ljudmiljö och tillgång till daglig service.
Ny bebyggelse får inte heller riskera att påverka natur- eller
kulturmiljövärden negativt.
För att bevara förutsättningarna för jord- och skogsbruk
ska ny bebyggelse tillkomma i anslutning till befintlig
sammanhållen bebyggelse bestående av tio, eller fler,
bostadshus. Sammanhållen bebyggelse definieras i planoch bygglagen som bebyggelse på tomter som gränsar
till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller
parkmark. Prioriteringar ska göras för att möjliggöra
jordbrukets fortsatta drift genom generationsskifte.

Planering och utvecklingsmöjligheter
En levande landsbygd förutsätter att människor kan bo
och arbeta där. De traditionella näringarna jordbruk,
skogsbruk, fiske och djurhållning kan med fördel kompletteras med nya former av verksamheter som inriktar sig
mot turism, upplevelser, gårdsbutiker och lägerverksam
heter. Utveckling för nya typer av verksamheter på jord
bruks- eller skogsmark måste ske på sådant sätt att den
ursprungliga markanvändningen kan återupptas.
Ny sammanhållen bebyggelse på landsbygden tillåts
generellt inte men kan komma ifråga då det kan motiv
eras genom olika former av livsstilsboenden som till
exempel hästbyar. Detaljplan krävs, liksom godtagbar
VA-lösning samt att riktlinjer för ny bebyggelse uppnås.
Ny bebyggelse på landsbygden och skärgården har tidigare
begränsats på grund av dåliga VA-förhållanden. I och
med att det planeras för en utbyggnad av kommunala och
gemensamma lösningar skapas nya förutsättningar för be
byggelse på landsbygden och i skärgården. Hur detta kan
ske kommer att beskrivas i kommunens VA-handlingsplan.
LÄS MER: VA-strategi (2012) och VA-handlingsplan
(arbete pågår)
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A

Vägledning placering av enstaka hus
på landsbygden och i skärgården
Ny tillkommande bebyggelse ska anpassas till den lokala bebyggelse
traditionen och strukturen samt till landskapets förutsättningar,
enligt nedan:

B

A Finns ”lucktomter” inom befintlig bebyggelse kan nya bostadshus vara lämpliga efter prövning. Undantaget är om det hindrar
utblickar och bryter betydelsefulla siktstråk samt i strandskyddsområde.  
B I en radby, där bebyggelsen är lokaliserad till en sida av en väg,
tillåts inte ny bebyggelse på motsatt sida då det förändrar
strukturen allt för markant. Exempel på radbyar är Jursta
och Torps by.

C

C Är byggnaderna indragna från vägkanten och fastigheterna
anslutna med egen infart ska tillkommande byggnader placeras
på samma sätt.
D Naturliga avgränsningar i landskapet ska respekteras och
inte brytas för att en bebyggelsegrupp ska växa.

D

E I ett öppet landskap bör ny bebyggelse placeras med försikt
ighet. Tillkommande bebyggelse innanför eller vid befintliga
byggnader får inte påverka landskapskaraktären negativt.
F Rumsliga avgränsningar som är viktiga för att tydliggöra
kulturlandskapets struktur, ska bevaras. I dessa fall tillåts
ingen bebyggelse mellan två befintliga bebyggelsegrupper,
då grupperna riskerar att växa samman.

E

E

F

Lokal bebyggelsestruktur
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10.10 Fritidshus- och omvandlingsområden
I Nynäshamns kommun finns cirka 3 000 fritidshus samt
ytterligare cirka 145 obebyggda tomter som är planlagda
för fritidshus. Majoriteten av fritidshusområdena i kom
munens byggdes under åren 1940-1970. Tomtstorlekarna
varierar från cirka 500 kvm upp till två hektar. Fritids
husen är ofta lokaliserade i små grupper i perifera lägen.
De största fritidshusområdena finns i Landfjärden och
Fagervik samt på Oxnö, Svärdsö, Torö och Öja.
I Stockholms län har omvandlingen av fritidshus till per
manentbostäder ökat markant under 90-talet. Den huvud
sakliga förklaringen till omvandlingen av fritidshus till
permanentboende är framförallt bostadsbristen i Stor
stockholm. Sedan 1990-talet har cirka 50 fritidshus per
år omvandlats till permanentbostad i Nynäshamns kom
mun.137 Sannolikt bor betydligt fler permanent i sina
fritidsfastigheter utan att vara folkbokförda där. Det märks
en ökad efterfrågan på permanentning framförallt i de
fritidshusområden som ligger i de norra kommundelarna
i anslutning till tätorter med goda kommunikationer och
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tillgång till service. Fritidshusområden med fler än tio
fastigheter där omvandling mot permanentboende pågår
kallas här för omvandlingsområden.

Huvudsakliga konflikter och avvägningar
Fritidshusens ofta perifera lokalisering innebär att det är
långt till service och allmänna kommunikationer, vilket i
sin tur medför ökade transporter. Av fritidshusen i
Nynäshamns kommun ligger drygt hälften i kustnära
områden med vatten- och avloppsproblem. Många har
enskilda vatten- och avloppslösningar som dömts ut och
bidrar till övergödning och utsläpp av miljöfarliga ämnen.
En ökad permanentning av fritidshus innebär en stor be
lastning på miljön men det är även kostsamt för kommun
en. Områden med permanentboende ställer andra krav på
kommunal service som till exempel förskolor, hemtjänst,
sophämtning och snöröjning än fritidshus som bebos
under korta perioder. Inom mindre områden med ett
glest eller ostadigt befolkningsunderlag är det svårt att
skapa en kontinuitet i den kommunala servicen vilket gör
att det krävs speciallösningar som medför extra kostnader.

fritidshus- och Omvandlingsområden
Utvecklingsort (enligt strategi 1)
som sammanfaller med fritidshusområde
Större fritidshusområde
Planerad utbyggnad av kommunalt VA
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Riktlinjer för fritidshus- och
omvandlingsområden
• I områden som ligger perifert, har VA-problem eller där det föreligger risk för ras eller skred tillämpas en restriktiv policy mot ny
bebyggelse eller omvandling till permanentboende.
• Ingen ny fritidsbebyggelse planläggs.

Det går inte att hindra att fler bosätter sig permanent
i befintliga fritidshusområden men det går att minska
belastningen på miljön samt de tekniska försörjnings
systemen genom att begränsa byggrätten genom områdes
bestämmelser eller detaljplan. I kommunen finns cirka
45 byggnadsplaner där byggrätten är begränsad till cirka
60-65 kvm.

Omvandling till permanentstandard
Tillbyggnader av befintlig bebyggelse som uppfyller följande kriterier kan
omvandlas till permanentstandard (det vill säga BYA över 60 kvm):
• Godtagbara VA-lösningar.
• God ljudmiljö.
• God trafiksäkerhet.
• God tillgänglighet på tomten och omkringliggande vägnät.
• God brandsäkerhet.
Fritidshusområden på Oxnö, Torö och Svärdsö kan tillåtas 
avstyckas om den nya bebyggelsen (utöver ovanstående)
uppfyller följande kriterier:
• God tillgänglighet till kollektivtrafik (maximalt 700 meter till
busshållplats fågelvägen).
• God tillgänglighet till service .
• Inte riskerar påverka drift av befintliga jordbruk.
• Inte riskerar påverka naturvärden negativt.
• Inte riskerar påverka kulturmiljö negativt.
• Inte riskerar utsättas för översvämning, ras och skred.
• Tomtplats för nytt bostadshus ska följa traditionen på platsen.
Minsta tomtstorlek som tillåts är 1 500-2 000 kvm.

Delar av fritidshusbeståndet kan vara ett komplement i
den framtida bostadsförsörjningen genom omvandling till
permanentboende under förutsättning att det är lämpligt
med hänsyn till kriterier för lokalisering av bebyggelse
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken samt denna
översiktsplan. Vid bedömningen tittar man på risker
för människors hälsa och säkerhet, samhällsekonomiska
konsekvenser och påverkan på miljön.
I och med kommunens planer på utbyggnad av VA-nätet
skapas nya förutsättningar för omvandling till permanent
boende i fritidshusområdena. För att permanentboende
med ökad byggrätt ska vara lämpligt måste bebyggelsen
förutom godtagbara VA-lösningar även uppfylla krav på
god trafiksäkerhet och ljudmiljö, god tillgänglighet på den
enskilda tomten och på vägnätet i området.
I områden som kan bidra till att kommunens mål och
strategier uppnås på ett bra sätt kan avstyckningar til�
låtas. För nya tomter ska samtliga krav för ny bebyggelse
uppfyllas. Förutom ovanstående krav för permanentning,
gäller även att bebyggelse har god tillgänglighet till kol
lektivtrafik och daglig service. Ny bebyggelse får inte
heller riskera att påverka natur- eller kulturmiljöer
negativt. VA-handlingsplanen (som ska tas fram som
en del av VA-planen) kommer att beskriva närmare vilka
områden som kan få utökad byggrätt och var nybygg
nation genom avstyckningar kan medges.
I perifera områden som innebär stora samhällsekonomiska
kostnader och i områden som har VA-problem, är utsatta
för risk för översvämning, ras och skred med mera til�
lämpas en restriktiv policy mot omvandling till perma
nentboende.
Utökad byggrätt och avstyckningar för tre eller fler nya
fastigheter inom ett område kräver att befintlig detaljplan
ändras eller att en ny tas fram. All ny bebyggelse plan
läggs för permanentstandard.
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Planering och utvecklingsmöjligheter
Av de större fritidshusområdena är det i första hand
Fagervik (Grödby), Segersäng och Landfjärden som pla
neras för omvandling till permanentboende. Dessa fritids
husområden ligger i anslutning till de orter som pekats ut
som utvecklingsområden, se respektive ortsbeskrivning.
På Oxnö, Svärdsö, Torö och Lisö kan permanentboende
(genom ökad byggrätt) komma att medges i de områden
som ansluts till kommunala eller gemensamma VAanläggningar. Ytterligare utveckling genom avstyckningar
kan tillåtas i de områden på Oxnö, Svärdsö och Torö som
har goda förutsättningar för kollektivtrafik, service och
övrig infrastruktur.
LÄS MER:
VA-strategi (2012) och VA-handlingsplan (arbete pågår)
Ortsbeskrivningar för Grödby, Landfjärden och Segersäng

Torö stenstrand
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3

Genomförande
Miljökonsekvenser
Granskningsyttrande

Arbetet med översiktlig planering pågår kontinuerligt. Översiktsplanen
följs upp regelbundet genom så kallade aktualitetsprövningar. Översikts
planen kompletteras även med fördjupningar och tematiska tillägg.

1 Genomförande och uppföljning
Samhället förändras allt snabbare. För att översiktsplaneringen ska behålla sin funktion som
strategiskt vägledande måste den ses som en ständigt pågående process. Med hjälp av regel-
bundna uppföljningar säkerställs att utvecklingen går åt det beslutade hållet. Översiktsplanen
ska aktualitetsprövas varje mandatperiod, det innebär att kommunfullmäktige ska besluta om
planen fortfarande är aktuell.
1.1

Genomförande

För att fungera som stöd vid detaljplanering och bygglov
givning arbetar kommunen vidare med fördjupningar av
översiktsplanen, tematiska tillägg, andra planer och pro
gram för exempelvis kulturmiljö samt grön- och blåstrukt
ur. Genom att arbeta med fördjupningar av och tillägg
till den kommunomfattande översiktsplanen underlättas
arbetet med ändringar och kompletteringar utan att hela
planen måste göras om. Kommande planer och program
ska förhålla sig till översiktsplanen och de riktlinjer och
strategier som satts upp.

Fördjupningar av översiktsplanen och
tematiska tillägg
I nya PBL (2010:900) är kravet på planprogram borttaget
vid detaljplanering, vilket lägger ett större ansvar på över
siktsplanens detaljeringsgrad. Samtidigt betonas översikts
planens strategiska betydelse. Det är en balansgång mellan
långsiktig strategisk inriktning och effektivitet på kort sikt
i planeringsprocessen. Det fortlöpande arbetet med för
djupningar, tillägg och andra program bidrar till att svara
mot programmets detaljeringsgrad för att kunna ersätta
detaljplaneprogram. I bygglovsammanhang används
översiktsplanen främst för de ansökningar som gäller lov
utanför planlagt område. Det är därför av största vikt att
det finns tydliga riktlinjer för kommunens målsättning
med utvecklingen inom dessa områden.
I och med arbetet med översiktsplanen har behovet av att
klargöra statusen och föreslå nya fördjupningar av över
siktsplanen (FÖP) framkommit.
Nynäshamns stad – i den fördjupande planen för Nynäs
hamn antagen 2004 anges tidshorisonten vara fram till år
2011. Samtidigt bedöms planen inte längre fungera som
planeringsunderlag och arbete pågår med att ta fram en
hamnvision, vilken bör inarbetas i en komplett fördjup
ning av översiktsplanen för staden. Därför ska en ny FÖP
tas fram för Nynäshamns stad.
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Ösmo – planen antogs år 2007 och preciseras i detaljplan
för Södra Ösmo. Planen gäller tillsvidare.
Sunnerby-Spångbro/Grödby-Fagerviksområdet – kommun
fullmäktige har beslutat att en fördjupning av översikts
planen ska tas fram för Sunnerby-Spångbro. Det som
särskilt ska utredas är möjligheter till förtätning, bevarande
frågor, service och trafikfrågor. FÖP:en föreslås även
inkludera Grödby-Fagerviksområdet.
Stora Vika – hela området omfattas av kulturmiljöer
av riksintresse. Det är därmed av nationellt intresse att
bevara miljön, vilket ställer särskilda krav på den till
kommande bebyggelsen. För att redovisa hur kommunen
ska säkerställa och tillgodose riksintresset ska ett utveck
lingsprogram tas fram.
Landfjärden – ett program har tagits fram men bör upp
dateras och dela upp området i flera detaljplaner och etapper.
Kustområdena – kustplanen togs fram tillsammans med
Haninge kommun år 2002. Haninge genomför en över
syn av översiktsplanen och kustplanen. En eventuell revi
dering kan genomföras gemensamt av kommunerna.
Torö, Svärdsö och Oxnö – planen är från 1993 och kommer
att ligga till grund för VA-handlingsplanen.
Vindkraftsplanering– kommunen har fått ekonomiskt
bidrag från Boverket för att översiktligt utreda förutsätt
ningarna för vindkraftsetablering till havs och på land.
Utredningen är klar och delvis inarbetad i översikts
planen. Planeringsunderlaget förbättras kontinuerligt
och kan komma att presenteras som ett tematiskt tillägg
till översiktsplanen.

Områdesbestämmelser
Områdesbestämmelser1 är ett sätt att reglera grunddragen
för mark- och vattenanvändningen, för att säkerställa

s yftet med översiktsplanen eller för att tillgodose ett riks
intresse enligt 3 eller 4 kap. MB i begränsade områden
som inte omfattas av en detaljplan. Områdesbestämm
elser kan även antas för att exempelvis skydda mark som
är särskilt värdefull utifrån historisk, kulturhistorisk, miljö
mässig eller konstnärlig synpunkt och på så vis säkerställa
genomförandet av exempelvis de lokala miljömålen.

1.2

Uppföljning

Översiktplanen kan ses som en långsiktig överenskommelse
om markanvändning mellan kommunen, dess invånare
och staten. Det är därför viktigt att planen, som tas fram
i en demokratisk process, följs. För att planens strategier
och principer ska tillämpas krävs en fortsatt dialog och
nära samarbete mellan kommunens alla förvaltningar och
avdelningar, exploatörer, byggherrar med flera.

Befintliga områdesbestämmelser
• Delar av Stennäs 2:1 – på grund av stort
kulturhistoriskt värde är åtgärder som förändrar
fasad, mindre tillbyggnader och rivning
bygglovspliktiga.
• Dyvik 1:80 m fl – på grund av VA-problem regleras
byggnadernas area för att motverka olämplig
permanentning i fritidshus.
• Del av Själv 5:35 m fl – byggnadernas area, mått
och tomtstorlek regleras.
• Del av Sunnerby 1:1 – på grund av högt
kulturhistoriskt värde krävs lov för att genomföra
åtgärder som påverkar byggnadernas yttre
utseende, rivning samt för schaktning, fyllning,
trädfällning eller skogsplantering.
• Yxlö by – på grund av stort kulturhistoriskt värde
regleras utformning av allmänna platser, byggnader
och områden. Utökad lovplikt gäller.

Behov av nya områdesbestämmelser
Det finns behov av att ta fram områdesbestämmelser för
ett flertal områden i kommunen, dels för att uppnå syftet
med översiktsplanen och säkerställa riksintressen, dels
för att exempelvis bidra till att de lokala miljömålen och
målet om att alla vatten ska uppnå god status uppfylls.

Aktualitetsprövning och avvikelsehantering
För att säkerställa att Nynäshamns kommuns nya över
siktsplan är aktuell och kommer till användning kommer
den att följas upp i samband med en aktualitetsprövning
under varje mandatperiod. Hur denna uppföljning kom
mer att ske kommer att preciseras i efterföljande arbete.
Exempelvis kan en sammanställning av hur många detalj
planer och lokaliseringar som följer respektive avviker
från översiktsplanens intentioner, samt konsekvenserna av
detta, redovisas för fullmäktige och miljö- och samhälls
byggnadsnämnd i samband med aktualitetsprövningen.
Översiktsplanen ska vara aktuell, vilket ska avgöras av
kommunfullmäktige minst en gång under varje mandat
period.2 Denna prövning kan ta stöd i länsstyrelsens
redogörelse över synpunkter i fråga om sådana statliga
och mellankommunala intressen som kan ha betydelse 
för översiktsplanens aktualitet, som ska lämnas till
kommunen minst en gång per mandatperiod, samt när
kommunen begär det.3 Plan- och bygglagen kräver att
detaljplaner som avviker från översiktsplanen i planbe
skrivningen ska redovisa på vilket sätt den avviker och
skälen för avvikelsen.4 Antas en detaljplan eller ges ett
bygglov som avviker från översiktsplanens ställnings
taganden bör det dessutom tydligt framgå och motiveras
i beslutsprotokollet.

Kommunen kulturmiljöprogram har uppdaterats för de
delar där exploatering föreslås i denna översiktsplan (upp
dateringen redovisas under respektive ort). För att bevara
kulturmiljöerna behövs nya områdesbestämmelser för:
• Torps by
• Ösmo kyrka och hembygdsgård
• Marsta samhälle/Stora Vika (integreras i
utvecklingsprogram)
• Grödby (integreras i FÖP).
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1.3

Planeringsunderlag

I översiktsplanen hänvisas till olika planeringsunderlag
som vid tidpunkten för antagandet antingen redan finns,
är under framtagande eller planeras tas fram. För att tyd

liggöra vilka dokument det gäller sammanställs de i listan
nedan. För de dokument som är under framtagande eller
planeras tas fram beskrivs innehållet och syftet kort.

Planer och program

Befintligt

Arbete
pågår

planer
tas fram

Boende och bebyggelse
Nynäshamns kommuns befolkningsprognos 	Årligen
Vision 2015
2006
Hållbart byggande – Regler och riktlinjer för byggande i Nynäshamn
2012
Gestaltningsprogram för Nynäshamns stad/FÖP Nynäshamns stad 		
Programmet ska beskriva i stora drag hur miljön ska utformas
Kulturmiljö
Kulturmiljöprogram för Nynäshamns kommun (delvis uppdaterat i ÖP
under respektive ortsbeskrivning)
Bebyggelseinventering för Nynäshamns kommun
Industriminnen i Nynäshamns kommun 1978
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (Fornsök)
Omsorg och service
Analys av behovet av särskilt boende för äldre
Skolplan
Dimensioneringsrapport – handelns förutsättningar i Nynäshamns kommun
IT-infrastrukturprogram
Ekoturism – hållbar utveckling? Inventering av möjligheterna till ekoturism
i Nynäshamns kommun

x

1983/2012
1978 		

x

x

2006
2010
2008
2003
1994

Trafik
Trafikplan för Nynäshamns kommun
Gång- och cykelplan för Nynäshamns kommun
Gång- och cykelkarta
Tillgänglighetsplan för utemiljön i Nynäshamns kommun
Resepolicy för Nynäshamns kommun
Hastighetsplan för Nynäshamns kommun
Parkeringsnorm/Parkeringsstrategi
Rapport om pendling till och från Nynäshamns kommun

2012
2011
2009
2010
2010
2009
1981/1995
2010

x

Miljö, energi och klimat
Avfallsplan
2011
Lokala miljömål i Nynäshamns kommun
2009
Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbunds anvisningar/riktlinjer för miljötillsyn
Energiplan
2012
Klimatstrategi för Nynäshamns kommun
2012
Tematiskt tillägg om vindkraft			

x

Natur
Naturinventering för Nynäshamns kommun
1988-90/2009
Vattenplan (arbete pågår) 		
x
Kustplanen (kommande tillägg till vattenplanen)/ uppdatering 			
Grönplaner för tätorterna (FÖP:ar) 		
x
Grönplaner ska kartlägga och värdera grönstrukturen i och kring de större
tätorterna. Arbete pågår med grönplan för Nynäshamns stad.
Kartläggning av ekologiskt särskilt känsliga områden 			
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x
x

x

Vatten och avlopp
Dagvattenpolicy för Nynäshamns kommun
2010
VA-strategi
2012
VA-plan (består av VA-strategi och VA-handlingsplan) 		
x
VA-handlingsplan 		
x
Ska beskriva tidplan och närmare detaljer kring utbyggnad av kommunalt VA.
Vattenplan 		
x
Vattenplanen ska beskriva kommunens vattenmiljöer och hur miljökvalitetsnormer
för vatten uppnås. Kustplanen ska uppdateras och utgöra ett tillägg till
vattenplanen, men detta kommer ske vid ett senare tillfälle 			
Studie av tillgängligheten till stränder och vattenområden			

x
x

Risker
PM om lägsta grundläggningsnivå i Nynäshamns kommun
2010
SGI/SMHI Klimatanalyser – Sammanställning av underlag till ÖP
2009/2010
Riskstrategi för hantering av miljöfarlig verksamhet i Nynäshamns stad
2012
SBFF handlingsplan och riskanalys samt PM
2011
Krishanteringsplan för Nynäshamns kommun
2008
Radonrisker i Nynäshamns kommun 			
Bullerkartläggning för Nynäshamns kommun
2005

x

Fördjupningar av översiktsplanen (FÖP)
Kustplan för Haninge och Nynäshamns kommuner
2004 		
Den goda småstaden - FÖP Nynäshamns stad
2004
Ny FÖP Nynäshamns stad 		
x
FÖP Ösmo
2006
FÖP Oxnö, Svärdsö och Torö
1993
Utvecklingsprogram för Stora Vika (inkl. grönplan, områdesbestämmelser m.m.) 			
FÖP Grödby (inkl. grönplan, områdesbestämmelser mm) 			
FÖP Sunnerby-Spångbro (inkl. grönplan, områdesbestämmelser m.m.)			

x

x
x
x
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2 Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning
Planen innehåller förslag till ny bebyggelse med utrymme
för ca 9 000 nya invånare, samt tillkommande verksam
heter av olika slag. Planen pekar ut ett antal utvecklings
områden där den huvudsakliga utbyggnaden av bostäder
och verksamheter ska ske. Reserverade markområden för
väg- och järnväg och kraftledningar redovisas liksom om
råden där vindkraftsetableringar bör utredas. Vidare före
slås en lokal grönstruktur som utgör en förlängning av den
regionala grönstrukturen. Platser där tysta områden bör be
varas liksom naturområden där skydd bör utredas pekas ut.
Utanför utvecklingsområdena förväntas ingen betydande
förändrad mark- eller vattenanvändning ske, vilket styrs
genom generella rekommendationer för ny bebyggelse, som
ska vägleda kommande planering. Utrymme ges också för
jord- och skogsbruk, fiske och vindbruk.

2.1

Förslagets viktigaste konsekvenser

Planförslaget bygger på en tydlig struktur av vision, mål
och strategier, vilket ger goda möjligheter att samordna
planens åtgärdsförslag till en hållbar samhällsutveckling.
Förslagets strategier omfamnar på ett metodiskt sätt de
viktigaste villkoren för en hållbar samhällsutveckling.
Genom att formulera tydliga mål kan planen fungera som
ett avstamp mot den högt ställda visionen om att utveckla
kommunen till regionens mest attraktiva.
Förslagets främsta styrka är den föreslagna utvecklingen 
av ortsstrukturen. Genom att fokusera utveckling av ny
bebyggelse till befintliga tätorter, ges goda förutsättningar
att utveckla orternas hållbarhet, samtidigt som det skapas
förutsättningar för en effektivare och mer attraktiv kollektiv
trafik. Förslagets riktlinjer för bebyggelse på landsbygden
bidrar till att bevara obrutna områden för rekreation och
jord- och skogsbruk. Genom att peka ut en lokal grönst
ruktur, som sammanlänkas med den regionala strukturen,
och områden som ska bevaras tysta, stärker planen det
informella skyddet för viktiga natur-, kultur-, och
rekreationsområden.

verktyg för att genomföra vissa av de föreslagna strategi
erna. Planen föreslår en prioritering av bebyggelseutveckl
ingen till orter med god kollektivtrafik. Planen kunde
här vara tydligare och analysera och beskriva var de nya
ca 4 000 bostäderna kan väntas göra störst nytta.
Förslagen till bebyggelse och infrastruktur innebär att mark
tas i anspråk, vilket kan medföra risker för negativa kon
sekvenser. Reservat för kraftledning samt föreslagna ut
vecklingsområden påverkar bitvis viktiga rekreations, naturoch kulturvärden. Kraftledningar och vägreservat, liksom en
eventuellt långsmal utbyggnad av bostadsområden mellan
Ösmo och Nynäshamn, skulle även förstärka och skapa
nya barriärer som framförallt är negativa för arters sprid
ning men också kan minska rekreationsmöjligheterna
i kommunen.
Planen skulle kunna vara starkare vad gäller åtgärder för
att uppnå miljökvalitetsnormer och i vilken slags skydd
områden ska få.
För att planen ska kunna bidra till att uppnå den högt
ställda visionen ”Nynäshamns kommun ska vara den mest
attraktiva kommunen i Europas mest attraktiva storstads
region Stockholm” skulle den behöva bli tydligare främst
vad gäller verktyg och åtgärder som behövs för att genom
föra de uppställda strategierna. Planen ger utrymme för
en stark och hållbar utveckling i kommunen, men pekar
inte ut de extraordinära åtgärder som krävs för att göra
kommunen till den mest attraktiva i regionen.

2.2 Natur- och miljövärden idag
Värden och tillgångar

Genom satsningar på förbättringar inom kollektivtrafik
och för gång- och cykeltrafikanter förbättrar förslaget
trafiksäkerheten samtidigt som möjligheterna till ett håll
bart transportsystem ökar.

Nynäshamn är en kommun rik på natur-, kultur- och
rekreationsmiljöer. Större delen av kommunen omgärdas
av havet och kustområdena är i stora delar oexploaterade
med höga naturvärden. Här finns ett flertal områden med
innerskärgårdsmiljöer och ytterskärgårdsmiljöer med nat
urvärden knutna bl.a. till strandnära skogar och hävdade
öppna marker. Både vid kust och sjöar finns ett rikt fågel
liv och ett stort antal områden som är mycket värdefulla
för fågellivet. Kusten och skärgården är också mycket
populära för naturrekreation och besöksnäring med
surfing, fiske, bad och båtliv.

En av förslagets främsta svagheter är bristen på tydliga

Även inne på fastlandet finns höga värden. Särskilt intressant
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är kulturmiljöerna och de många fornlämningarna
från flera tidsepoker. De viktigaste spridningssambanden
i kommunen är främst för arter knutna till barrskogar.
Tillgång till värdefulla barrskogar med en tonvikt på
hällmarkstallskogar och artrika sumpskogar är stor. De
värdefulla ädellövskogarna är främst koncentrerade runt
herrgårdsmiljöer, men enskilda värdefulla ädellövträd
finns spridda över hela kommunen. Både kulturmiljöerna
och skogarna rymmer höga rekreationsvärden och genom
kommunen finns både regionala och lokala cykel- och
vandringsleder. Tillgången till bostadsnära natur är mycket
god. Inom kommunen finns även sötvattensmiljöer med
höga värden. Hit hör Fitunaån, Muskån, Östra och Västra
Styran samt Älviken.
Kommunen i sin helhet liksom tätorterna har god tillgång
till de viktigaste ekosystemtjänsterna. Tillgång till skogs
mark av hög kvalitet är god och tillgång till jordbruks
mark av hög kvalitet är relativt god. Av kommunens
landareal består 61 procent av jordbruksmark och skog
Buller- och strålnivåer är överlag låga i anslutning till
orterna. Tillgången till dricksvatten i lokala grundvatten
täkter är god med undantag av några få områden.

Brister och problem
De många höga natur-, kultur- och rekreationsvärdena
i kommunen är ännu inte utnyttjade till sin fulla poten
tial och t.ex. nåbarhet, tillgänglighet och information
kan brista. Många av dessa miljöer skyddas idag genom
exempelvis riksintressen, medan andra områden står utan
lagskydd vilket gör dem extra utsatta för framtida
exploatering.

r affinaderiet samt LNG-terminalen. Ett fåtal områden
riskerar att påverkas av översvämning, erosion och skred. 
I flera av kustområdena finns det, eller riskerar det att
uppstå, problem med saltvatteninträngning i lokala
grundvattentäkter.

2.3 Planens konsekvenser
Konsekvenser av planens strategier
Planens strategier är mycket väl formulerade, med goda
möjligheter att stödja de mål som ställs upp i planen och
att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Strategi 1, ”En bärkraftig ortsstruktur” utgör ett starkt stöd
för en utveckling av hållbara transportsystem, liksom syst
em för vatten- och avloppshantering, energiförsörjning
och avfallshantering. Samordningen mellan den byggda
strukturen och den föreslagna grönstrukturen ger möjlig
heter till ett effektivt nyttjande av olika ekosystemtjänster.
Med en koncentration av ny bebyggelse till befintliga ort
er ges vidare möjligheter att utveckla hållbarhetsaspekter
inom varje ort, som t.ex. tillgång till service, mötesplatser,
kulturutbud och fritidsaktiviteter. Här finns nu en prior
itering. Genom strategin föreslås en tydlig prioritering till
utveckling av orter med goda kollektivtrafikförbindelser,
vilket är bra. Förslagen till utveckling av varje ort utgår
dock främst från tillgängliga markområden, och från
bedömningar av marknadsläget, istället för från brist
analyser av villkoren för kollektivtrafik och service. Här
skulle fördjupade underlag kunna bidra till mer utveckl
ade förslag i framtida fördjupningar av ÖP.

Det finns strand- och vattenområden längs kusten som är
hårt exploaterade med verksamheter som påverkar både
morfologiska förhållanden och vattenkvalitet negativt
t.ex. Nynäshamns samhälle och hamnområdet. Till följd
av läckage av näringsämnen från jordbruk och enskilda
avlopp är merparten av kommunens sjöar, vattendrag och
havsvikar påverkade av övergödning.

Strategi 2, ”Hållbart orts- och stadsliv” bedöms på ett på
tagligt sätt kunna bidra till utvecklingen av attraktiva tät
orter med hög grad av hållbarhet. Strategins enskilda delar
belyser var och en centrala villkor för utveckling av håll
bara tätortsmiljöer. Ett genomförande av strategin kräver
dock en uppsättning tydliga verktyg och riktlinjer, något
som det aktuella planförslaget inte helt kan presentera. Ett
program för tätortsutveckling, som är under utarbetande,
kan dock komplettera planförslaget.

Trafiksäkerheten och cykelframkomligheten är ofta brist
fällig på de mindre vägarna. I anslutning till de större
färdvägarna väg 225, väg 73 (nya motorvägen) samt järn
vägen kan ljudnivåerna också vara höga. En viss risk för
höga strålningsnivåer från kraftledningar förekommer i
Segersäng, Ösmo och Nynäshamn. Vid Nynäshamn finns
två Sevesoverksamheter som anses särskilt riskfyllda,

Strategi 3, ”Levande landsbygd och skärgård”, är ett tydligt
komplement till den första strategin, som beskriver den
byggda strukturen. Genom strategin kan landsbygdens och
skärgårdens kvaliteter ges förutsättningar att bevara sin sär
art och bevaras som levande landsbygd. Strategin saknar
dock tydliga viljeyttringar att utveckla natur- och kultur
landskapets möjligheter till besöksnäring och naturrekreation.
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Strategin kunde också beskriva en vilja att utveckla en
samordning mellan tätorterna och den omgivande grön
strukturens ekosystemtjänster.
Visionen för Nynäshamn är mycket högt ställd:
”Nynäshamns kommun ska vara den mest attraktiva
kommunen i Europas mest attraktiva storstadsregion,
Stockholm”. Kommunen har också genom sitt läge i
vackra natur- och kulturmiljöer nära en växande storstads
region stora möjligheter till att utvecklas till en mycket
attraktiv kommun. För att nå visionen beskriver planen
förslag som dels integrerar kommunen bättre i regionen,
samtidigt som de lokala kvaliteterna utvecklas. För att nå
en extraordinär vision krävs dock extraordinära insatser.
Planen kan främst behöva förtydliga de verktyg som
behövs för att genomföra strategierna. Viktigast är här
att presentera åtgärder för att utveckla kommunens
attraktivitet och identitet, samt å tgärder som utvecklar
särskilt attraktiva mötesplatser.

Konsekvenser för areella näringar och
ekosystemtjänster
Översiktsplanen medför i stora delar positiva konsekvenser
för areella näringar och ekosystemtjänster genom dess
riktlinjer för utveckling av kommunens landsbygd och
skärgårdens näringar. Med planens föreslagna riktlinjer
för markanvändning, kommer kommunen fortsatt kunna
åtnjuta en väl utvecklad grönstruktur med fungerande
ekosystemtjänster. Den föreslagna grönstrukturen inne
bär att tätorternas tillgång till ekosystemtjänster ges större
förutsättningar att bevaras.
Risk för negativa effekter rör främst skogsbruket eftersom
det framförallt är skogsmark som väntas tas i anspråk i
samband med exploateringar.

Konsekvenser för naturrekreation
och besöksnäring
Översiktsplanen har i stora delar positiva konsekvenser
för naturrekreation. Den största positiva konsekvensen är
att en grönstruktur pekas ut tillsammans med riktlinjer
för dess bevarande, att en tydlig prioritet för tillgång till
tätortsnära rekreationsområden finns och att bebyggelsen
placeras så att den inte påverkar värdefulla rekreationsoch strandområden i någon stor utsträckning. Det är
också positivt att områden där tystnad ska bevaras identi
fierats och att områden där skydd ska utredas nämns.
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Förbättrade gång- och cykelstråk ger också bättre tillgång
till besöks- och rekreationsområden.
Det finns dock konflikter i planen där bebyggelse plane
ras inom den lokala grönstrukturen och i regionala vand
ringsleders sträckning. Områden för vindkraft samt
reservat för kraftledning ger negativa konsekvenser både
för tysta områden och den lokala grönstrukturen.

Konsekvenser för kulturmiljövärden
Översiktsplanen kan medföra positiva konsekvenser för
kulturhistoriska värden genom planerat skydd, i Ösmo
där fornpark skapas samt i Grödby och Stora Vika där
områdesbestämmelser planeras att antas.
Utvecklingsområden för bostäder kan medföra negativa
konsekvenser för herrgårdsmiljön kring Nynäs gård, even
tuellt kulturlämningarna vid Valsjö, jordbruksbygden
vid Spångbro samt närmiljön Fagersjö. Vid väg- och kraft
ledningsreservaten finns risk för negativa konsekvenser på
riksintresse för kulturmiljövården.

Konsekvenser för biologisk mångfald och geologi
Planen ger möjligheter till märkbara positiva konsekvenser
för biologisk mångfald med ökad andel skyddad natur.
Det finns även möjligheter till positiva konsekvenser för
strandskyddade områden om arealen kan ökas.
Det finns risk för stora negativa konsekvenser för höga
naturvärden i utbyggnadsområdena vid Grödby och i zonen
mellan Nynäshamn och Ösmo, samt för planerade vind
bruk. Mellan Nynäshamn och Ösmo är det även risk för
stora negativa konsekvenser för spridning av djur och
växter då barriären mellan den västra och östra delen av
kommunen förstärks.
Det är av stor vikt att den planerade grönstrukturplanen
genomförs för att planens riktlinjer för naturvärden ska
kunna följas.

Konsekvenser för vattenmiljön
Planens tydligaste positiva konsekvenser för vattenmiljöer
är dess inriktning på att skapa hållbara VA-lösningar
bl.a. genom att en VA-strategi är framtagen och en VAplan kommer att tas fram, att begränsa permanentning
av boende i fritidshusområden där bra lösningar saknas,
begränsad utbyggnad på landsbygden och genom en
sammanhållen ortsstruktur.

Planen innehåller samtidigt få konkreta åtgärder för att
nå miljökvalitetsnormer, minska övergödningen och för
bättra livsmiljöer i vatten. Konkreta åtgärder ska tas fram
i ett senare skede i form av en kommunal vattenplan. Över
siktsplanen innehåller också flera ambitiösa riktlinjer men
det är tveksamt om dessa kommer att fullt ut genomföras
i praktiken eftersom de i vissa fall kan förväntas komma i
konflikt med starkare intressen. Konsekvensen av planen är
därför ur denna aspekt osäker. När en vattenplan tas fram
och riktlinjer följs, kan effekterna på det hela taget öka
möjligheterna till positiva konsekvenser.

Konsekvenser för hälsa och säkerhet
Planen innebär positiva konsekvenser för hälsa och säker
het vad gäller trafiksäkerhetsfrågor bl.a. genom föreslagna
förbättringar på väg 225 och utbyggnad av gång- och
cykelnät. Strategier för bebyggelse på landsbygden be
döms medföra positiva konsekvenser då mer samman
hållen landsbygdstruktur öppnar för samordning av
säkerhetsaspekter och nya områden med lång insatstid
undviks.
De främsta negativa konsekvenserna i utvecklingsområden
för bostäder rör risk för höga bullervärden på sträckan
Nynäshamn-Ösmo, men även vid Segersäng. Risker
associerade med farligt gods och miljöfarlig verksamhet
finns främst på sträckan Nynäshamn- Ösmo samt i när
heten av Rappsta och Hammersta verksamhetsområden
som ligger på sträckan. Den planerade järnvägen (utök
ning av befintliga spår samt ny dragning till Norvik)
kan medföra att boende längs järnvägen utsätts för höga
bullernivåer och risker med farligt gods.
Anläggande av vindbruksområden kan medföra negativa
konsekvenser för strålningsnivåer, om verksamheten för
läggs väst om järnvägen då vindbruken behöver anslutas
till nya kraftledningar. Utveckling av verksamhetsom
rådet vid Kalvö kan innebära risk eftersom området ligger
i låglänt område.

nadsområdet mellan Nynäshamn och Ösmo. I sträckan
mellan Nynäshamn och Ösmo finns även risk för att
konflikter kan uppstå mellan olika typer av riksintressen.
För övriga lagskydd är det främst vattenskyddsområden
och strandskydd som riskerar att påverkas negativt av plan
förslaget. Planen innehåller dock förslag på att bevara, och
om möjligt öka, arealen strandskyddat områden och ger
därför möjligheter att möta strandskyddslagens intentioner.

Konsekvenser nollalternativ
Nollalternativet innebär en del minskade positiva kon
sekvenser då en sammanhållen grönstruktur inte är
utpekad och att nollalternativet saknar en VA-strategi.
Flera riktlinjer är mer otydliga i nollalternativet jämfört
med föreslagen ÖP 2012.
De stora skillnaderna är dels att reservatet för naturgas
ledning finns med i nollalternativet och ger stora negativa
konsekvenser för biologisk mångfald, vattenkvalitet och
vattenmiljö, kulturmiljö och naturrekreation. Dels att
ny bilförbindelse (Mörköleden, E4 syd) finns med i noll
alternativet som främst ger negativa konsekvenser för
naturmiljö, naturrekreation och buller.

Konsekvenser för lagskydd
Nynäshamns kommun innehåller ett stort antal lagskydd
ade områden. Planens utvecklingsstrategier och riktlinjer
innebär risk för att en stor del av de lagskyddade områdena
kan påverkas.
Det aktuella planförslaget riskerar att påverka riksintresse
för naturvård och kulturmiljö negativt, främst i utbygg
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3 Länsstyrelsens granskningsyttrande
Enligt plan- och bygglagen ska kommunen redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande
tillsammans med översiktsplanen. Granskningsyttrandet från utställningsperioden 2011
redovisas i detta kapitel.
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