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8 Vatten
Vatten har alltid varit en av de viktigaste lokaliseringsgrunderna för människors bosättningar och är så
än idag. Tillgången till dricksvatten, fiskevatten och badvatten med hög kvalitet ser många som en
självklarhet. Detta kräver dock stor hänsyn till vattenfrågorna i den kommunala planeringen och de
vattentillgångar vi har måste vårdas och skyddas för framtida behov.

8.1 Läsanvisning
I vattenkapitlet redovisas bara översiktliga kartor. Mer detaljerade kartor finns tillgängliga i kommunens
system för geografisk information.

8.2 Inledning
För att kunna fatta väl grundade beslut i frågor om användningen av mark och vatten fordras tillgång
till relevanta kunskaper och fakta. Vattenfrågorna är ofta komplexa beroende på att vattnet är en rörlig
resurs som det ställs många olika anspråk på. Detta har sin förklaring i att vattnet utgör ett
landskapselement med flera biologiska funktioner samtidigt som det fungerar som transportör av olika
substanser, samt är oumbärligt för samhällets tekniska försörjning.
Sedan 90-talet har Norrtälje kommun med hjälp av Stockholms och Uppsala universitet samlat in
kunskap om våra vattendrag, sjöar och skärgårdshavet. I samband med att EU införde ett nytt
vattendirektiv år 2000 påbörjades än fler systematiska studier av Sveriges yt- och grundvatten vilket
har resulterat i ökad kännedom om kvaliteten på kommunens vattenförekomster.
Samtidigt började Sveriges arbete med vattenfrågor läggas upp efter avrinningsområden istället för att
delas in under administrativa gränser, vilket ökar förutsättningarna för ett integrerat kommunalt
planeringsarbete anpassat efter vattnets naturliga vägar.
I föreliggande planeringsunderlag beskrivs därmed kommunens vattenförekomster i förhållande till
dess avrinningsområden och recipienter.
Vattenkapitlet inleds med en uppställning av de övergripande mål som gäller för vattenarbetet, åtföljt
av en redogörelse för den svenska vattenförvaltningen vad gäller nationella och regionala förpliktelser.
Därefter beskrivs förhållanden och problem inom kommunens avrinningsområden, vartefter
planeringsförutsättningarna för kommunalt och enskilt vatten och avlopp tas upp. Här nämns även nya
restriktioner gällande toalettavfall från fritidsbåtar.

8.3 Nationella mål
i
i
i
i

i
i

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för
växter och djur i sjöar och vattendrag.
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska
bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp
och andra störningar.
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten.
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark
och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska
material eller kulturföremål och byggnader.
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8.4 Internationella och regionala åtaganden inom vattenarbetet
För att minska det sammanlagda läckaget av näringsämnen som når Östersjön krävs även regional
samverkan mellan kommuner och mellan berörda länder. Det regionala samarbetet styrs av ett antal
överenskommelser och lagar som kräver alltmer av de enskilda myndigheterna runt Östersjön.

8.4.1 Baltic Sea Action Plan (BSAP)
Vattenmyndigheterna har inte bara ansvar för att det nationella regeringsuppdraget inom
vattenförvaltning genomförs i Sverige, utan även för att samråda gällande externa regeringsuppdrag.
Detta inbegriper t.ex. att vara delaktig i Sveriges åtaganden för att uppnå Helsingforskommissionens
(HELCOMS) aktionsplan för Östersjön; den så kallade Baltic Sea Action Plan (BSAP). BSAP är en
gemensam åtgärdsplan för länderna runt Östersjön och innebär bland annat långtgående förpliktelser
samt konkreta strategier för att reducera fosfor- och kväveutsläppen. Målet för BSAP är att Östersjön
skall ha en god marin ekologisk status till år 2021 gällande övergödning, farliga ämnen, biologisk
mångfald, fiske och maritima frågor (sjöfart, olyckor, räddningstjänst mm). Sverige har bland annat
åtagit sig att bidra till en omfattande reduktion av kväve- och fosfortillförsel genom att minska
belastningen från kommunala reningsverk, skogsindustrin, jordbruket, skogsbruket samt från enskilda
avlopp. Det vill säga åtgärdsförslag inom arbetet med Baltic Sea Action Plan som ska minska
övergödningen och utsläppen till Östersjön, behöver beaktas på den kommunala nivån.

8.4.2 RUFS (Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen)
Även Stockholms regionplanekontors Regionala Utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) har
som åtagande att genom gemensamma insatser skydda Östersjön samt Mälaren, där
vattenvårdsarbetet inriktas på att uppfylla målet om god ekologisk status till år 2015. RUFS
uppmuntrar både regional, nationell och internationell samverkan för att nå målet.
Svenska myndigheter är därmed ålagda att dels uppfylla lokala miljökvalitetsnormer enligt svensk
vattenförvaltning, och dels att följa de regionala kraven gällande minskade utsläpp.

8.5 Vattenförvaltning
Svensk vattenförvaltning har under det senaste decenniet förändrats i enlighet med EU:s direktiv
varpå kraven på att våra vattenförekomster ska vara av god status inom de närmsta åren har ökat.
Internationella och regionala överenskommelser har vidare bidragit till nya förpliktelser likväl som det
öppnat upp för samarbetsmöjligheter över gränserna.

8.5.1 Svensk vattenförvaltning
Inom EU-samarbetet antog alla medlemsländer år 2000 Ramdirektivet för vatten, med målsättningen
att förbättra kvaliteten i regionens vattenförekomster till år 2015. Detta innebär att medlemsländerna
åtagit sig ett ansvar gentemot EU-kommissionen och övriga internationella samarbetsparter. För
Sveriges del innebar detta att Riksdag och Regering 2004 beslutade om en ny nationell lagstiftning
med syftet att samordna och integrera vattenarbetet. Ambition var att bygga upp en vattenförvaltning
som ger överblick över inlands-, grund- och kustvatten, samt att utgå från avrinningsområden som
gräns så att samordning sker över de administrativa gränserna.
I samband med att den nya lagstiftningen vann laga kraft, beslutade Riksdagen att Sverige skulle
delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet (bestående av en länsstyrelse) i varje distrikt som
ansvarar för samordningen och förvaltningen av distriktets vattenförekomster. Se figur 8.1 för Sveriges
indelning i vattendistrikt. Det är därmed vattenmyndigheterna som har det övergripande ansvaret för
att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige, samt för att miljökvalitetsnormer,
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram fastställs. Sedan är det kommunernas uppgift att bistå
vattenmyndigheterna med underlag samt tillstå att miljökvalitetsnormer inte överskrids och att
fastställda åtgärdsprogram följs.
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Figur 8.1 Karta över Sveriges fem vattendistrikt: 1.Bottenviken, 2.Bottenhavet, 3.Norra Östersjön,
4.Södra Östersjön, 5.Västerhavet. Copyright Lantmäteriet 2006. Ur GSD – produkter ärende 1062004/188 BD

8.5.2 Norra Östersjöns vattendistrikt
Norrtälje kommun tillhör Norra Östersjöns vattendistrikt, där vattenmyndigheten utgörs av
Länsstyrelsen i Västmanlands län. Distriktet omfattar hela eller delar av Stockholms, Uppsala,
Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och Dalarnas län.
Distriktet omfattar avrinningsområdena för de svenska huvudvattendrag som dränerar till Södra
Bottenhavet och Norra Östersjön, d.v.s. huvudavrinningsområdena från och med Tämnarån till och
med Kilaån. Dessutom tillkommer landområdena vid kusten mellan huvudavrinningsområdena samt
kustvattnet ut till en sjömil utanför den s.k. baslinjen (kustens och skärgårdarnas yttersta skär och
kobbar). Distriktets yta domineras av huvudavrinningsområdet Norrström, d.v.s. området som rinner ut
via Mälaren i Stockholm och Södertälje. De största vattendragen i distriktet är Tämnarån, Norrtäljeån,
Nyköpingsån och Norrström med dess biflöden Fyrisån, Enköpingsån, Sagån, Svartån, Kolbäcksån,
Köpingsån, Hedströmmen, Arbogaån och Eskilstunaån. De största sjöarna är Mälaren, Hjälmaren,
Båven, Yngaren, Sottern, Toften, Tämnaren, Erken och Väsman.

8.5.3 Klassificering av vattenförekomster
I samband med att den nya vattenförvaltningen trädde i kraft påbörjades en kartläggning och
klassificering av tillståndet i distriktets sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster. Beskrivningen
och klassningen inbegriper vattenförekomstens nuvarande status, kvalitetskrav och miljöproblem, krav
för skyddade områden, samt om det finns undantag i termer av utökad tidsfrist för inom vilken
tidsperiod vattnet skall ha uppnått god status.
Vattenförekomsternas nuvarande ekologiska status1 har klassats som antingen dålig,
otillfredsställande, måttlig eller god. Målet är att alla vattenförekomster ska uppfylla kvalitetskravet
”god vattenstatus” senast under år 2015.
1

Med ekologisk status avses den ekologiska kvaliteten hos en ytvattenförekomst klassificerad enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten och
uttryckt som ”hög”, ”god”, ”måttlig”, ”otillfredsställande”, eller ”dålig”.
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Havs- och vattenmyndigheten fastställde i juli 2012 föreskrifter (HVMFS 2012:18) om vad som
kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön.
Det vill säga att Sveriges havsområden nu har delats in i två förvaltningsområden: Nordsjön och
Östersjön och dessa har fastställda miljökvalitetsnormer i form av God miljöstatus eller Ej god
miljöstatus.
Statusklassificeringar och revideringar kan följas via den öppna databasen VISS (Vatten-InformationsSystem Sverige) som finns på adressen http://www.viss.lst.se/.
Enkel och överblickbar geografisk information som rör sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten i
Sverige finns även på www.vattenkartan.se
I figur 8.2 anges vilka statusklassificeringar yt- och grundvattenförekomster kan få.

Ytvatten
Ekologisk status Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig
Kemisk status God
Otillfredsställande
Grundvatten
Kvantitativ status God
Otillfredsställande
Kvalitativ status God
Otillfredsställande

Figur 8.2 Statusklassificeringar för yt- och grundvattenförekomster.

8.6 Sjöar, vattendrag och kustvatten
8.6.1 Allmän beskrivning
I Norrtälje kommun finns det ca 300 sjöar och av dessa sänktes nästan 90 % mellan 1880- talet och
1920-talet. Genom att sjöarnas utloppströskel sänktes och vattendrag uträtades, sänktes
vattennivåerna och sjöarna blev grundare.
Kommunens sjöar och vattendrag är naturligt näringsrika på grund av omgivande jordarters innehåll
av näringsämnen. Jordarterna i kommunen domineras av morän och olika typer av leror. I de lägre
delarna i landskapet finns näringsrika leror och genom dessa områden rinner vattensystemens nedre
lopp innan de når havet. Detta resulterar tillsammans med den mänskliga påverkan i måttligt höga
halter av fosfor och kväve. Sjöarna i kommunen har generellt höga pH-värden och hög
buffringsförmåga Förklaringen är att här finns många områden med kalkrika jordarter som
transporterats hit med inlandsisen från Gävlebukten. Det vill säga att de försurade ämnen som i
huvudsak kommer via lufttransport och förs ner via regn till största delen kan neutraliseras av den kalk
som finns i marken.
Av Norrtälje kommuns totala yta utgör havet 64 %. I kommunens skärgård finns ca 10 000 öar, holmar
och skär med omgivande grunda vattenområden. Kustvatten i form av grunda, skyddade havsvikar är
viktiga platser för skärgårdens fiskar och fåglar. Kommunens kustvatten har en varierad karaktär med
trösklar och djuphålor. Bottnarna varierar från sand- och lerbottnar i de skyddade lägena till sten- och
klippbottnar i mer vågpåverkade lägen. Landhöjningen medför att grunda vattenområden
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delas in i olika successionsstadier, där trösklade vikar är det första stadiet. Alla stadier är viktiga för
den biologiska mångfalden och fungerar som viktiga rekryteringsområden för olika fiskarter.

8.6.2 Miljöövervakning
Insamlade data från den regionala miljöövervakningen lagras hos nationella datavärdar, men finns
också tillgängliga på Länsstyrelsen. Länsstyrelsens inventeringsresultat kommer kontinuerligt att
läggas ut i system för geografisk information.
Svealands Kustvattenvårdsförbund genomför miljöövervakning i kommunens kustvatten (bland annat
klorofyll, siktdjup och näringsämnen). För mer information om provtagningar, mätresultat och data; se
www.kustdata.su.se. Därutöver genomför Norrtälje kommun också miljöövervakning i ett antal
kustmynnande vattendrag (Tulkaströmmen, Bodaån, Penningbyån, Bergshamraån, Malstaån,
Skeboån, Broströmmen och Norrtäljeån).
I kommunen finns också några recipientkontrollprogram. Ett genomförs av Holmen Paper och det rör
Edeboviken, Galtfjärden, Singöfjärden och Ortalaviken. Ett annat program genomförs inom ramen för
kommunens vatten och avloppsverksamhet och förvaltas av kommunens entreprenör. Detta
recipientprogram omfattar Singöfjärden, Ortalaviken, Väddö kanal, Björköfjärden, Norrtäljeviken och
Bergshamraviken.

8.6.3 Inventeringar
Inventeringar i vattenmiljöer genomförs i huvudsak av länsstyrelsen men också av kommunen.
Inventeringsresultat läggs kontinuerligt ut i kommunens GIS-system.

8.7 VISS (VattenInformationsSystem Sverige)
VISS är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna och länsstyrelserna. I VISS finns
kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten, www.viss.lst.se För
dessa vatten kan du bland annat hitta information om:
x Statusklassning. Bedömning av hur vattnet mår.
x Miljökvalitetsnormer. Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är
styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar.
x Miljöövervakning. För att ta reda på hur vattnet mår, tas olika prover vid utpekade platser, så
kallade mätpunkter/stationer.
x Rapporteringen till EU

8.8 Sveriges vattenorganisationer
Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har skapat en webbplats där man kan se vilka
vattenorganisationer som finns inom Norra Östersjöns Vattendistrikt. På den här webbplatsen finns
också beskrivningar av olika avrinningsområden i distriktet. www.vattenorganisationer.se

8.9 Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster
Under 2009 har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt tagit fram en Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och Miljökonsekvensbeskrivning som gäller för distriktet och
därmed för vattenförekomsterna i Norrtälje kommun.
Ytvattnets ekologiska status klassificeras i en femgradig skala: hög, god, måttlig, otillfredsställande
eller dålig (se figur 8.3). Därefter görs en bedömning av vilken miljökvalitetsnorm vattnet får. Generellt
gäller att inget vatten får försämras. I Stockholms län har ett tidsundantag, god ekologisk status 2021,
tillämpats för vatten som idag inte uppnår god ekologisk status. I VISS (december 2012) finns det 37
stycken vattendrag och 24 sjöar beskrivna i Norrtälje kommun.
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Figur 8.3. Ytvattnets ekologiska status klassificeras i en femgradig skala: hög, god, måttlig,
otillfredsställande eller dålig. Därefter görs en bedömning av vilken miljökvalitetsnorm vattnet får.
Generellt gäller att inget vatten får försämras. I Stockholms län har ett tidsundantag, god ekologisk
status 2021, tillämpats för vatten som idag inte uppnår god ekologisk status. (Källa:
Miljökvalitetsnormer för vatten, en vägledning för fysisk planering i Stockholms län, maj 2011)
Kommunens vattenförekomster har i Norra Östersjöns vattendistrikts redovisning av
miljökvalitetsnormer2 delats in i tabeller om 7 delområden: området mellan Olandsån och Skeboån
(56/57), Skeboån (57), mellan Skeboån och Broströmmen (57/58), Broströmmen (58), Norrtäljeån
(59), mellan Norrtäljeån och Åkerström (59/60), samt Åkerström (60).
Inom vart och ett av delområdena finns ett antal vattenförekomster som fått var sitt EU-ID och
klassning gällande ekologisk status och potential, samt kemisk ytvattenstatus (se figur 8.4).
I de fall där vattenförekomsten har dålig, otillfredsställande eller måttlig ekologisk status krävs enligt
Norra Östersjöns åtgärdsprogram att myndigheter och kommuner påbörjat föreslagna åtgärder senast
den 22 december 2012. Åtgärderna skall sedan leda till att miljökvalitetsnormerna uppnås senast det
år som står angivet för respektive vattenförekomst i tabellen.
De vattenförekomster som har klassats vara av sämst status 2009 är: Skeboån-Habroholmsån och
Loån (dålig ekologisk status), samt: Kärven, Gråskaån, Gullströmsån, Närdingen, BroströmmenJersöströmmen, Långsjön, Penningbyån, Länna Kyrksjö, samt Limmaren (otillfredsställande ekologisk
status).
För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås behöver Norrtälje kommun den 28 februari varje
år rapportera vilka åtgärder som genomförts under föregående år till Norra Östersjöns
Vattenmyndighet.
2

Miljökvalitetsnormer, Norra Östersjöns vattendistrikt, Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009
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Figur 8.4. Kemisk ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god. Om förekomsten har god
kemisk status idag har miljökvalitetsnormen satts till god status 2015. De vatten som inte uppnått god
kemisk status har fått en tidsfrist till 2021. För kvicksilver gäller ett generellt undantag med lägre
kvalitetskrav. (Källa: Miljökvalitetsnormer för vatten, en vägledning för fysisk planering i Stockholms
län, maj 2011)

8.10 Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster för kustvatten
Under 2009 har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt tagit fram en Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och Miljökonsekvensbeskrivning som gäller för distriktet och
därmed för vattenförekomsterna i Norrtälje kommun. Kustvattnet delas i likhet med övrigt ytvatten in i
ett antal vattenförekomster och deras statusklassificeringar och revideringar kan följas via den
nationella databasen VISS (Vatten-Informations-System Sverige) som finns på adressen
http://www.viss.lst.se/.
Ytvattenförekomster för kustvatten finns mellan kustlinjen och 1 nautisk mil. Indelningen är baserad på
SMHI:s havsområdesregister. Varje kustvattenförekomst är ett avgränsat kustvattenområde, ett sund
eller en bukt, som ska ha homogena egenskaper med avseende på karaktär och status. Norrtälje
kommun berörs av 45 stycken kustvattenförekomster, varav några delas med andra kommuner. Det
största miljöproblemet i kommunens kustvatten har bedömts vara påverkan av övergödning. Inget av
kustvattenförekomsterna uppnår god kemisk status eftersom halterna kvicksilver är för höga. Den
kemiska statusen exklusive kvicksilver är god för alla kustvatten (2012). Cirka 80 % av de bedömda
kustvattnen har måttlig status 2012. Hamnar och andra konstruktioner tillsammans med rensning och
muddring är de vanligaste formerna av fysisk påverkan i kustvatten.
För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna uppnås behöver Norrtälje kommun den 28 februari varje
år rapportera vilka åtgärder som genomförts under föregående år till Norra Östersjöns
Vattenmyndighet.

8.11 Miljökvalitetsnormer för grundvattenförekomster
Under 2009 har Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt tagit fram en Förvaltningsplan,
Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och Miljökonsekvensbeskrivning som gäller för distriktet och
därmed för vattenförekomsterna i Norrtälje kommun. Inom vart och ett av delområdena finns ett antal
vattenförekomster som fått var sitt EU-ID och klassning kemisk och kvantitativ status. Kemisk
ytvattenstatus har två klasser: god eller uppnår ej god (se figur 8.5 och 8.6). Om förekomsten har god
kemisk status idag har miljökvalitetsnormen satts till god status 2015. De vatten som inte uppnått god
kemisk status har fått en tidsfrist till 2021. För kvicksilver gäller ett generellt undantag med lägre
kvalitetskrav.
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Figur 8.5. Kemisk grundvattenstatus har två klasser: god eller otillfredsställande. Om förekomsten har
god kemisk status idag har miljökvalitetsnormen satts till god status 2015. De vatten som inte uppnått
god kemisk status i Stockholms län har fått en tidsfrist till 2021. (Källa: Miljökvalitetsnormer för vatten,
en vägledning för fysisk planering i Stockholms län, maj 2011)

Figur 8.6. Kvantitativ grundvattenstatus har två klasser: god eller otillfredsställande. Om förekomsten
har god kvantitativ status idag har miljökvalitetsnormen satts till god kvantitativ status 2015. De vatten
som inte bedömts ha god kvantitativ status har fått en tidsfrist till 2021 (förekommer ej i Stockholms
län). (Källa: Miljökvalitetsnormer för vatten, en vägledning för fysisk planering i Stockholms län, maj
2011)
I VISS (december 2012) finns det 37 stycken beskrivna grundvattenförekomster i Norrtälje kommun
som alla har fått klassningen kemisk och kvantitativ god status. För att säkerställa att
miljökvalitetsnormerna uppnås behöver Norrtälje kommun den 28 februari varje år rapportera vilka
åtgärder som genomförts under föregående år till Norra Östersjöns Vattenmyndighet.

8.12 Åtgärder som behöver vidtas av kommuner i Norra Östersjöns
vattendistrikt
För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås krävs att myndigheter och kommuner vidtar de åtgärder
som beslutats i vattenmyndighetens åtgärdsprogram3. I flera fall innebär åtgärderna krav på
3

Åtgärdsprogram, Norra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015, Länsstyrelsen Västmanlands län, 2009
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utredningar som ska leda till faktiska åtgärder i vattenförekomster. De faktiska åtgärderna ska leda till
att miljökvalitetsnormerna uppnås senast det år som är angivet i beslutet (2015, 2021 eller 2027).
Åtgärderna kan påbörjas med omedelbar verkan, men det krävs inte att de är fullt ut genomförda den
22 december 2012. Följande åtgärder har beslutats av Vattenmyndigheten:
x Kommunen behöver inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områden som
kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.
x Kommunen behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en
vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.
x Kommunen behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna
långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.
x Kommunen behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer fler än
50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god
kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.
x Kommunen behöver utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för
vatten uppnås och inte överträds.
x Kommunen behöver i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar
att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.
(Källa: Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2009 – 2015)

8.13 Norrtälje kommuns åtgärdsarbete
Norra Östersjöns vattenmyndighet har tagit fram miljökvalitetsnormer och en åtgärdsplan som syftar till
att säkerställa en god vattenkvalitet till 2015. Kommuner med flera myndigheter ska genomföra dessa
åtgärdsprogram. Kommunerna ska arbeta med att reducera närsaltsbelastningen från egen
verksamhet och från markägare inom jord och skogsbruk samt fastighetsägare med enskilda avlopp
genom att göra de delaktiga i arbetet med att reducera närsaltsbelastningen. Detta görs genom till
exempel information, inventeringar och tillsyn.
Norrtälje kommun får i samband med ansökningar om enskild avloppslösning avseende vattentoalett
kontinuerligt in kloridanalyser och lägger in dessa som ett skikt i GIS. På så sätt erhåller Norrtälje
kommun kontinuerligt uppgifter på statusen på saltvatteninträngningen i kommunen och kan se om det
sker någon förändring över tid och har underlag för framtagning av statistik.
Norrtälje kommuns tillväxt är beroende av flera faktorer. En viktig faktor är tillgången på dricksvatten
och på avloppsanläggningar som tillgodoser miljömässiga och hälsorelaterade behov. I Norrtälje
kommun finns flera olika bebyggelseområden som startade som fritidshusområden under 1960-talet
men som har omvandlats och som fortfarande omvandlas till områden för permanent boende. Det
finns även områden som har vuxit under en lång rad år genom förtätning och nybyggnation. I alla
dessa områden behövs dricksvatten av god kvalitet för att säkerställa människors hälsa samt rening
av avlopp för att skydda miljön. Norrtälje kommuns läge vid kusten gör att innerskärgården och
Östersjön i många fall påverkas av utsläppen från enskilda avlopp.
Generellt sett sker en utveckling mot en ökad vistelsetid i fritidshus liksom en ökande grad av
permanentboende. En allmän tendens är också att kraven på att få ha en hög VA-standard med WC i
sitt hus har ökat såväl vid fritids- som permanentboende. Detta leder till en ökad ansträngning på
vattenresurserna med ökad risk för vattenbrist, saltvattenpåverkan liksom ökad risk för att
dricksvattnet förorenas av enskilda avlopp.
Vid handläggningen av ärenden gällande enskilda avlopp ställer Norrtälje kommun krav på hög
skyddsnivå för fastigheter inom nedanstående områden, vattenskyddsområde, strandskyddsområde,
område inom detaljplan, tättbebyggt område. Nära strand, Natura 2000 och andra naturskyddade
områden och områden med liten grundvattentillgång. Vid hög skyddsnivå för hälsoskyddet behöver
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ytterligare åtgärder vidtas, t ex förbjudande av vissa utsläpp, att öka anordningens robusthet eller att
lägga till extra reningssteg.
Förutsättningarna för VA-försörjningen i ett område förändras över tiden, exempelvis tillkommer ny
bebyggelse, permanentningsgraden förändras, befintliga VA-anläggningar åldras och nya
anläggningar etableras, gruppvisa lösningar införs, och vattenkvaliteten förändras. Även
brukarmönster förändras liksom fastighetsägarnas krav på vattenkvantitet och kvalitet. För att kunna
hantera analyser och värderingar av alla data behövs tillgång till ett ständigt aktuellt och ”levande
dokument”. Information samlas därför som ett GIS-material, vilket underlättar kontinuerlig uppdatering
av underlag och bedömningar, samt ger goda förutsättningar att ta fram illustrativa kartunderlag för
såväl intern som extern kommunikation. Kommunen har därför med hjälp av detta GIS-underlag valt ut
och bedömt 357 områden som idag saknar kommunal VA-försörjning. Denna GIS-baserade
inventering pågår och kommer att ge en god överblick över VA-situationen i kommunen och utgör ett
underlag t ex för fortsatt inventeringsarbete i fält och för vilka områden som bör prioriteras vad gäller
förbättring av undermåliga avloppsanläggningar för att bättre skydda recipienter och grundvatten.
Resultatet av inventeringar av de enskilda avloppen kan även medföra att andra lösningar än enskilt
VA, såsom kommunal VA-försörjning eller gruppvisa lösningar, framstår som bättre och mer långsiktigt
hållbara för ett område. Arbete pågår under 2012 med att fram en dagvattenpolicy som ska innehålla
mål och åtgärder för dagvattenhanteringen i kommunen. Policyn ska fungera som ett vägledande
dokument i planarbete, bygglovhantering och tillsynsarbete.

Handläggarstöd
Tillämpning av miljökvalitetsnormer för grundvatten, ytvatten och kustvatten
Lagrum: MB, PBL, förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660),
föreskrifter från Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska undersökning
Förklaring: Miljökvalitetsnormerna för vatten redovisas i VISS. Enligt åtgärdsprogrammet för
Norra Östersjöns vattendistrikt behöver kommunerna utveckla sin planläggning och prövning så
att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. För att miljökvalitetsnormerna ska uppnås krävs att
myndigheter och kommuner vidtar de åtgärder som beslutats i vattenmyndighetens
åtgärdsprogram.
Vägledning för hantering: Norrtälje kommun ska bland annat vid tillsyn, tillståndsprövning och
planering se till att de miljökvalitetsnormer som finns för vatten (grundvatten, ytvatten och
kustvatten) uppfylls. Miljökvalitetsnormerna för vatten ska vidare vara styrande för planering,
tillståndsgivning och tillsyn av frågor som rör vattenanvändning.
Kommunen tillämpar på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. Hög skyddsnivå innebär att en
anordning ska uppnå minst 90 % reduktion av fosfor och minst 50 % reduktion av kväve.
Kommunen ställer krav på hög skyddsnivå för fastigheter inom vattenskyddsområde,
strandskyddsområde, område inom detaljplan, tättbebyggt område, områden med liten
grundvattentillgång, strandnära lägen samt inom Natura 2000 och andra naturskyddade områden
Miljökvalitetsnormerna för vatten redovisas i VISS och i Solen. Mer information om de olika
vattenförekomsternas status redovisas i VISS. Länsstyrelsen i Stockholms län har utarbetat en
vägledning för tillämpning av miljökvalitetsnormer för vatten inom den fysiska planeringen. (Källa:
Miljökvalitetsnormer för vatten, en vägledning för fysisk planering i Stockholms län, maj 2011)

8.14 Beskrivningar av vattenförutsättningar
I detta avsnitt beskrivs kommunens avrinningsområden, kustvatten, ytvatten, grundvatten, dricksvatten
och vattenskyddsområden, avlopp, dagvatten och badvatten.
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8.14.1 Avrinningsområden
Norrtälje kommun berörs av åtta huvudavrinningsområden varav fyra ryms helt inom kommungränsen.
Några av avrinningsområdena, till exempel Skeboån och Norrtäljeån, omfattar mark som avvattnas
genom andra kommuner. Dessa markytor tillhör Fyrisåns och Åkerströmmens avrinningsområden.
Avrinningsområden utgör basen i vattenförvaltningen. I huvudavrinningsområdena som berör Norrtälje
kommun är vattenproblemen för ytvatten i huvudsak övergödning, metaller och miljögifter och fysisk
påverkan. I kommunen innebär omvandling av fritidshusområden till permanent boende bland annat
en ökad risk för läckage av kväve och fosfor till sjöar, vattendrag och hav och en ökad risk för
inträngning av salt vatten i och med ett ökat vattenuttag.
Nedanstående avrinningsområden berör Norrtälje kommun (Källa: VISS, 2011-10-14)
x Mellan Olandsån och Skeboån (nr 56/57)
x Skeboåns avrinningsområde (nr 57)
x Mellan Skeboån och Broströmmen (nr 57/58)
x Broströmmens avrinningsområde (nr 58)
x Norrtäljeåns avrinningsområde (nr 59)
x Mellan Norrtäljeån och Åkerströmmen (nr 59/60)
x Åkerströmmens avrinningsområde (nr 60)
x Fyrisåns avrinningsområde (nr 61)
x Upplands inre kustvatten
x Upplands yttre kustvatten
x Östergötlands och Stockholms skärgårds mellankustvatten
x Stockholms skärgårds yttre kustvatten
Se figur 8.7 för avrinningsområden som berör kommunen.
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Figur 8.7 Avrinningsområden som berör Norrtälje kommun.

8.14.2 Kustvatten
Av Norrtälje kommuns totala yta utgör havet 64 %. I kommunens skärgård finns ca 10 000 öar, holmar
och skär med omgivande grunda vattenområden. Kustvatten i form av grunda, skyddade havsvikar är
viktiga platser för skärgårdens fiskar och fåglar. Kommunens kustvatten har en varierad karaktär med
trösklar och djuphålor. Bottnarna varierar från sand- och lerbottnar i de skyddade lägena till sten- och
klippbottnar i mer vågpåverkade lägen. Sötvattenarter dominerar i den inre skärgården och
saltvattenarter i mellan- och ytterskärgården. Grunda vegetationsklädda bottnar fungerar som skydd
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för ett stort antal insekter och fåglar samt är av stor vikt som lekområden och matförråd för fisk.
Landhöjningen medför att grunda vattenområden
delas in i olika successionsstadier, där trösklade vikar är det första stadiet. Genom fortsatt upplyftning
och avsnörning övergår den trösklade viken till att bli en flada och därefter glo. Till slut har en ny,
kustnära insjö bildats. Alla stadier är viktiga för den biologiska mångfalden och fungerar som viktiga
rekryteringsområden för olika fiskarter. Särskild hänsyn krävs för trösklade havsvikar, flador,
glon eller glosjöar med höga naturvärden. De flesta sötvattenfiskarter som lever i Östersjön leker och
växer upp i grunda skyddade vikar och vattendrag, som till exempel gädda och abborre. I dessa
miljöer är temperaturförhållandena gynnsamma och tillgången på näring god. Vilka arter som
förekommer inom olika områden påverkas av faktorer som salthalt, näringshalt,
vindar och vågsvall, temperatur och grumlighet. Även den fysiska påverkan i ett område, som till
exempel båt- och fartygstrafik, marinor, bryggor och strandnära bebyggelse har stor påverkan på
arters förekomst.
Grundområden längs skärgårdskustens stränder ska värnas i sin egenskap av reproduktions- och
uppväxtlokaler för fisk och andra organismer.
Norrtälje kommun ska bland annat vid tillsyn, tillståndsprövning, planering se till att de
miljökvalitetsnormer som finns för vatten uppfylls. Miljökvalitetsnormerna för vatten ska vidare vara
styrande för planering, tillståndsgivning och tillsyn av frågor som rör vattenanvändning.
I följande områden är det av särskild vikt att de ekologiska värdena inte påverkas negativt:
• Ekologiskt känsliga och/eller värdefulla mark- och vattenområden med instabila
produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar
• Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade
• Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska
värden
Internationella åtaganden vad gäller Östersjön ska beaktas i kommunens planering, tillståndsgivning
och tillsyn. Målet ska vara god ekologisk status i Östersjön
De marina underlag som finns att tillgå på kommunal nivå utgörs i huvudsak av det digitala
kartmaterial som länsstyrelsen tillhandahåller och det finns i kommunens eget system för geografisk
information. Därutöver läggs de inventeringar som genomförs i kommunal regi kontinuerligt in i det
egna systemet som är tillgängligt för handläggare. På senare år finns det en marinbiologisk
inventering genomförd inom Söderarms skärgård kring öarna, Runö, Bränd-Hallskär och Kläppen.

8.14.3 Ytvatten
I Norrtälje kommun finns det ca 300 sjöar och av dessa sänktes nästan 90 % mellan 1880- talet och
1920-talet. Genom att sjöarnas utloppströskel sänktes och vattendrag uträtades, sänktes
vattennivåerna och sjöarna blev grundare.
Kommunens sjöar och vattendrag är naturligt näringsrika på grund av omgivande jordarters innehåll
av näringsämnen. Jordarterna i kommunen domineras av morän och olika typer av leror. I de lägre
delarna i landskapet finns näringsrika leror och genom dessa områden rinner vattensystemens nedre
lopp innan de når havet. Detta resulterar tillsammans med den mänskliga påverkan i måttligt höga
halter av fosfor och kväve. Sjöarna i kommunen har generellt höga pH-värden och hög
buffringsförmåga Förklaringen är att här finns många områden med kalkrika jordarter som
transporterats hit med inlandsisen från Gävlebukten. Det vill säga att de försurade ämnen som i
huvudsak kommer via lufttransport och förs ner via regn till största delen kan neutraliseras av den kalk
som finns i marken.
Dagens huvudvattentäkt är sjön Erken. För att säkerställa möjligheten till att utveckla Norrtälje
kommuns vattenförsörjning ska en ledning byggas från Vallentuna till Norrtälje för att förse kommunen
med vatten från Mälaren. Kommunen får då en utökad kapacitet att förse sina invånare med
dricksvatten från en källa med bra kvalitet och kapacitet, samtidigt som sjön Erken förblir en
dricksvattenkälla i framtiden som en del av systemet för reservvattentäkter i Norrtälje kommun.
Norrtälje kommun ska bland annat vid tillsyn, tillståndsprövning, planering se till att de
miljökvalitetsnormer som finns för vatten uppfylls. Miljökvalitetsnormerna för vatten ska vidare vara
styrande för planering, tillståndsgivning och tillsyn av frågor som rör vattenanvändning. Åtgärder som
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kan riskera att påverka ett områdes eller närliggande områdens hydrologi och markanvändning ska
konsekvensbelysas. För relativt opåverkade sjöar bör deras vattenkvalitet skyddas med tanke på
eventuella framtida uttag.
I följande områden är det av särskild vikt att de ekologiska värdena inte påverkas negativt:
• Ekologiskt känsliga och/eller värdefulla mark- och vattenområden med instabila
produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar
• Områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade
• Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska
värden

8.14.4 Grundvatten
Grusåsarna har haft en stor betydelse för vattenförsörjningen i Norrtälje kommun. Före 1967, då
vatten började tas från sjön Erken, producerades allt dricksvatten till Norrtälje stad från det
grundvatten som finns i naturgrusavlagringar i Lohäradsåsen. Vattentäkten vid Västra Syninge togs i
bruk redan 1915 och den vid Finsta-Kilen togs i bruk år 1951. Även vattentäkten vid Vagndalen har
utnyttjats för stadens vattenförsörjning.
För Rimbo samhälle har grundvatten i Röåsen utnyttjats från vattentäkterna i Rimbo-Tomta och
Rimby-Bergby. På grund av befolkningstillväxten i samhällena blev kapaciteten i vattentäkterna
otillräcklig vilket har medfört att idag används endast ytvatten från sjön Erken för vattenförsörjningen i
Norrtälje stad, Svanberga, Nysättra, Rånäs, Rimbo, Finsta och Furusund. Lokala mindre
naturgrusavlagringar för produktion av dricksvatten används idag i Norrby i Söderbykarl, Edsbro,
Blidö, Bergshamra och Gräddö. I Grisslehamn utnyttjas en lokal naturgrusavlagring för att förstärka
infiltrationen av grundvatten. Vattenkvalitén i grundvattnet i reservvattentäkterna Västra Syninge,
Finsta-Kilen och Rimbo-Bergby är mycket god förutom att vattnet är hårt. Den goda kvalitén innebär
att vattnet kan distribueras utan någon rening annat än förebyggande klorering. Vattentäkterna
används i dag som reservvattentäkter vid avbrott i den normala vattenförsörjningen och har därför en
stor betydelse då vattnet på ett enkelt sätt kan distribueras ut. Utvecklingen har de sista åren varit att
Nånö vattenverk och sjön Erken utnyttjas för vattenförsörjningen i allt fler orter.
I Norrtälje kommun är många av grundvattenförekomsterna utsatta för ett högt exploaterings- och
påverkanstryck och det finns ett behov av långsiktigt skydd av grundvattenförekomsterna i kommunen.
De stora vattenproblemen rörande grundvatten i kommunen gäller kvalitet, kvantitet och
reservvattentillgång. Den enskilda vattenförsörjningen i kommunen sker via enskilda, ofta borrade
brunnar, och i vissa fall gemensamma lösningar. I kommunen innebär omvandling av
fritidshusområden till permanent boende ett ökat grundvattenuttag och det medför bland annat ökad
risk för inträngning av saltvatten i grundvattensystemet. Förekomsten av grundvatten beror på
nederbörd, vegetation samt grundvattenmagasinets storlek. Grundvattenmagasinets storlek varierar
beroende på berggrundens sprickighet och jordlager. Den största mängden grundvatten magasineras
i jordlagren. Under sommarmånaderna när det sker störst uttag av grundvatten är också
grundvattenbildningen som lägst eftersom den nederbörd som faller under sommarhalvåret dunstar
eller tas upp av växterna. Vid för stort uttag av grundvatten eller för djupa borrdjup ökar risken för
inläckage av relikt saltvatten i dricksvattenbrunnen. Ligger fastigheten kustnära finns även risk att
Östersjövatten kommer in i vattentäkten via sprickförbindelser mellan hav och vattentäkt.
Har salt vatten kommit in i grundvattensystemet kan det dröja innan kloridhalterna minskas. Att sätta in
en avsaltningsanläggning för att avsalta grundvattnet är inte tillåtet enligt Miljöbalken och förvärrar
situationen eftersom avsaltningstekniken kräver stora volymer av grundvatten för rengöring och
uttaget blir därför ännu större.
Förebyggande åtgärder för att minska risken för saltvatteninträngning kan vara att installera vattensnål
teknik, installera nivåpump för upptag av grundvatten med ett jämt flöde och att mellanlagra
dricksvattnet i en reservoar för att brunnen inte ska belastas med stora stötvisa uttag. Grundvattnet
bör därför inte utnyttjas för att fylla pooler, vattna gräsmattor eller till tvätt av bilar etc.
Vid markbyggnation, pumpning samt yt- och grundvattenavledning bör försiktighetsåtgärder vidtas så
att inte grundvattentillgångar skadas. Även lokala grundvattentillgångar kan ha ett högt skyddsvärde.
Denna vattentillgång är kanske den enda tillgängliga vattenförsörjningsresursen inom en mindre
bebyggelsegrupp. Föroreningskällor för grundvatten kommer främst från enskilda avlopp, överuttag av
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grundvatten (saltvatteninträngning), nedfallet från luften, kemikalieolyckor i trafiken, vägsaltning samt
jordbrukets användning av gödsel- och bekämpningsmedel. Det finns även naturliga förekomster av
tex bly i vissa berggrunder som kan förorena grundvattnet.
Nu planeras en anslutning till Norrvatten vilket innebär att vatten från Mälaren kommer att distribueras
i vattenledningssystemet i kommunen från och med 2015 och Erken blir en reservvattentäkt. Därmed
minskar åsarnas betydelse som reservvattentäkter, men hänsyn bör tas till deras potentiella
användning för vattenförsörjningen. För att minska sårbarheten är det viktigt att våra bra
reservvattentäkter finns kvar. Inte minst med tanke på att eventuella klimatförändringar kan ge ökad
algblomning i sjövatten därmed försvåra möjligheterna att sjöar som vattentäkt.
För att bevara grundvattenmagasinen krävs att naturgruset, själva förutsättningen för bildning av
grundvatten inte exploateras eller att grundvattenmagasinen förorenas. Föroreningskällor för
grundvatten är bland annat enskilda avlopp och saltvatteninträngning på grund av överuttag av
grundvatten. De värdefulla grundvattenmagasinen omfattar totalt 1232 hektar och redovisas i figur 8.8.
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Figur 8.8 Värdefulla grundvattenmagasin i form av grusåsar.
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8.14.5 Dricksvatten från ytvatten och grundvatten
Dagens huvudvattentäkt är sjön Erken och den förser Norrtälje, Rimbo, Spillersboda, Svanberga och
Nysättra med flera områden med dricksvatten. Hallstavik använder ytvatten från Skeboån och
Grisslehamn, Edsbro och Rånäs får sitt dricksvatten från grundvattentäkter. De enskilda
vattentäkterna och samfälligheternas dricksvattentäkter är grundvattentäkter.
För att säkerställa möjligheten till att utveckla Norrtälje kommuns vattenförsörjning, ska en ledning
byggas från Vallentuna till Norrtälje för att förse kommunen med vatten från Mälaren. Kommunen får
då en utökad kapacitet att förse sina invånare med dricksvatten från en källa med bra kvalitet och
kapacitet, samtidigt som sjön Erken förblir en dricksvattenkälla i framtiden som en del av systemet för
reservvattentäkter i Norrtälje kommun.
Tillgång till ett rent dricksvatten är en förutsättning för att fler ska kunna bosätta sig i Norrtälje, både
inom kommunalt verksamhetsområde och utanför där människor är hänvisade till enskilda eller
gemensamma lösningar.
Ett vattenverk kallas en anläggning för upptag av vatten vilket innebär att även en enskild brunn
definieras som vattenverk. Vattenverk som förser fler än 50 personekvivalenter eller som tar upp mer
än 10 m3 vatten per dygn regleras av Livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)
och miljöbalken. Vattenverk som förser färre personekvivalenter och som producerar mindre än 10 m3
regleras av socialstyrelsens allmänna råd och miljöbalken. Socialstyrelsen rekommenderar att
provtagning av dricksvattnet sker minst vart tredje år. Vattenverk som omfattas av
dricksvattenföreskrifterna skall kontrolleras av kontrollmyndigheten och har en mer frekvent
provtagning på dricksvattnet. Dessa verksamheter skall ha ett provtagningsprogram där
provtagningsfrekvens, provtagningspunkter samt provtagningsparametrar angetts.
Provtagningsprogrammet skall fastställas av kontrollmyndigheten, det vill säga kommunen.
Större dricksvattenanläggningar som inte har kommunen som huvudman utan drivs av en
samfällighetsförening eller annan privat huvudman brukar benämnas gemensamhetsanläggning.
Många gemensamhetsanläggningar kan endast förse sina medlemmar med sommarvatten eller en
begränsad mängd dricksvatten. Det kan bero på vattenverkets kapacitet eller tillgången på
grundvattnet eller mängden grundvatten som får uttas enligt fastställd vattendom. Ändrad
vattenanvändning, höjd status på fastigheterna, ökad permanentning medför att många
fastighetsägare väljer att borra för att på så vis ta ut eget vatten. Problemet är att många enskilda
brunnar i tomtområdena tar upp vatten från samma grundvattenmagasin, vilket innebär att en
fastighetsägares vattenuttag påverkar grannens brunn i lika stor utsträckning som sin egen.
Olika områden har varierande förutsättningar att förse fastigheterna med dricksvatten. Ett stort antal
av dessa brunnar är saltvattenpåverkade.
Utanför större gemensamhetsanläggningar och kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp
är hushållen hänvisade till enskilda vattentäkter, huvudsakligen borrade brunnar.
Många av de enskilda brunnar som finns i kommunen äldre och det föreligger då risk för inläckage av
ytvatten i brunnen. Ytvatten kan innehålla föroreningar från vägar, enskilda avlopp, jordbruk etc. och
kan innehålla sjukdomsframkallande organismer. Som boende på en fastighet med en
ytvattenförorenad brunn noteras inte alltid det eftersom mag-tarmkanalen hos de boende vänjer sig vid
den bakterieflora som finns i vattnet. Det är inte sällan som föroreningen upptäcks först när
fastighetsägaren får besök av människor som reagerar på det förorenade dricksvattnet och små barn
är extra känsliga.
Undermåliga avlopp är ett hot mot dricksvattentäkter, främst i tätbebyggda områden. Människors
ökande resande innebär ökad risk för exponering av bakterier och parasiter och med dåliga avlopp
kan dessa spridas vidare via dricksvattnet. Det är därför viktigt att undermåliga avlopp åtgärdas samt
att provtagning på dricksvattnet utförs regelbundet. På många platser saknas förutsättningar för en
hållbar VA-utveckling.
Inom kommunen finns elva kommunala vattenverk som är i drift och några reservvattentäkter som kan
tas i bruk med relativt kort varsel. Det kommunala dricksvattnet uttas från både yt- och
grundvattentäkter. Många av vattenverken är sammanbundna med större vattenledningar i syfte att
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minska systemets sårbarhet. Totalt finns 312 km vattenledningar i kommunen. Ledningsnätet
innefattar också sex stycken tryckstegringsstationer. Vattenverken levererar årligen 2,1 miljoner m3
dricksvatten till kunderna. Det kommunala dricksvattnet har en hårdhet på 6-9 dHO.
Grusåsar och sjöar som erbjuder framtida infiltration och vattenuttagsmöjligheter ska undantas från
exploatering och skyddas och reserveras för framtida dricksvattenproduktion. Kommunen behöver
inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för
dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt behåller en god kemisk status och
god kvantitativ status. Kommunen behöver se till att vattentäkter som inte är kommunala, men som
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och
god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.
För skyddsområden som fastställts av länsstyrelsen gäller särskilda föreskrifter som reglerar vilka
verksamheter som kan tillåtas. Inom övriga områden gäller tills vidare stor restriktivitet i avvaktan på
att skyddsföreskrifter fastställs.

Vattenskyddsområden
Inom kommunen finns 19 stycken vattenskyddsområden för kommunala grund- och ytvattentäkter
enligt MB 7 kap 21 §. Se figur 8.9. Skyddsområdena är indelade i brunnsområden samt inre och yttre
skyddszon. Inom skyddsområdena gäller föreskrifter för hantering av brandfarliga varor och andra
varor som kan förorena vattnet, för avloppsutsläpp, upplag, täkter samt schaktningsarbeten.
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Figur 8.9 Vattenskyddsområden för kommunala grund- och ytvattentäkter.

Radon
Inom vissa områden förkommer radon i berggrunden. Det går inte att generellt säga något om
förekomst av radon i berg och vatten, det beror på vilken berggrund man byggt och borrat i. Radon
kan orsaka cancer i luftvägarna men kan på ett relativt kostnadseffektivt sätt byggas bort eller filtreras.
För mer information om Radon se kapitel 7, Miljö, Hälsa och säkerhet.
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8.14.6 Avlopp
Vad gäller det kommunala vattnet och avloppet finns det ett program för utveckling av kommunalt
vatten och avlopp 2010-2030. I programmet redovisas hur kommunen planerar att bygga ut sin VAinfrastruktur fram till 2030. En aktualisering av programmet antogs av kommunfullmäktige i september
2011. Programmet redovisar hur nybyggnadsproblem och utvecklingsområden i respektive
avrinningsområde får en långsiktig hållbar VA-försörjning. För vägledning vad gäller kommunalt vatten
och avlopp hänvisas till Översiktplanens strategidel och kommunens program för utveckling av
kommunalt vatten och avlopp 2010-2030.

Enskilda avlopp
De fastigheter som inte är anslutna till den allmänna VA-anläggningen har någon form av enskild VAlösning. Totalt år 2010 var ca 33 100 fastigheter i kommunen beroende av enskilda VA-lösningar,
vilket innebär att Norrtälje kommun har flest enskilda avloppsanläggningar i Sverige (SCB 2010).
Förutsättningarna för enskild VA-försörjning varierar kraftigt mellan olika områden i kommunen.
Generellt sett sker en utveckling mot en ökad vistelsetid i fritidshus liksom en ökande grad av
permanentboende. En allmän tendens är också att kraven på att få ha en hög VA-standard med WC i
sitt hus har ökat såväl vid fritids- som permanentboende. Detta leder till en ökad ansträngning på
vattenresurserna med ökad risk för vattenbrist, saltvattenpåverkan liksom ökad risk för att
dricksvattnet förorenas av enskilda avlopp. Belastningen på vattenmiljön i form av övergödning är ett
annat problem som ökar i takt med ett ökat nyttjande av enskilda avloppsanläggningar.
Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten har en negativ påverkan i första hand på den lokala
vattenmiljön, men påverkar också Östersjön. Avloppsvattnet innehåller smittämnen såsom bakterier,
virus och andra mikroorganismer. Avloppsvattnet innehåller också gödande och syreförbrukande
ämnen. Tillförseln av fosfor och kväve till Östersjöns kustvatten orsakar en ökad näringstillförsel och
bidrar till algblomningen. Syreförbrukande ämnen orsakar att bottenfaunan slås ut och har även
negativa konsekvenser för fiskbeståndet.
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2006:7) om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
fungerar som utgångspunkt för vilka krav som ska ställas i samband med att en ansökan om avlopp
görs. De allmänna råden bygger på funktionskrav, vilket innebär att de anger vilken rening
anordningen ska klara och inte vilken teknik som ska användas för att rena avloppsvattnet.
Funktionskraven finns i två nivåer: normal skyddsnivå och hög skyddsnivå och är också indelade i
krav utifrån hälsoskyddssynpunkt respektive miljöskyddssynpunkt.
Normal nivå för hälsoskyddet innebär att utsläpp av avloppsvatten inte medverkar till en väsentligt
ökad risk för smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för det, exempelvis
genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten. Om hanteringen av restprodukter från
anordningen äger rum på fastigheten ska den också kunna skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.
Vid hög skyddsnivå för hälsoskyddet behöver ytterligare åtgärder vidtas, t ex förbjudande av vissa
utsläpp, att öka anordningens robusthet eller att lägga till extra reningssteg. Normal nivå för
miljöskyddet innebär t ex att avloppsanordningen uppnår minst 90 % reduktion av organiska ämnen
(BOD7) och minst 70 % reduktion av fosfor. Hög nivå innebär att anordningen uppnår minst 90 %
reduktion av fosfor och minst 50 % reduktion av kväve.
För fastigheter inom nedanstående områden ställs krav på hög skyddsnivå:
x Vattenskyddsområde
x Strandskyddsområde
x Område inom detaljplan
x Tättbebyggt område
x Nära strand
x Natura 2000 och andra naturskyddade områden
x Områden med liten grundvattentillgång
Kommunen tillämpar även hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.
Se också figur 8.10 för var hög skyddsnivå tillämpas.
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Figur 8.10. Kartan visar var hög skyddsnivå tillämpas.
I ett avloppsvatten utgör utsläpp av WC-vattnet den största miljöbelastningen och är även den största
riskfaktorn ur smittskyddssynpunkt. Även innan kraven på hög skyddsnivå började tillämpas har
kommunen haft en restriktiv hållning vad gäller utsläpp av WC-vatten, i synnerhet inom de planlagda
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fritidsområdena. Inom dessa områden är det därför vanligast att toalettfrågan är löst via WC till sluten
tank eller genom torra toalettlösningar. Enligt Norrtälje kommuns renhållningsregister finns cirka 11
000 WC-avlopp, cirka 11 600 BDT-avlopp (bad-, disk och tvättavlopp) och cirka 5 300 slutna tankar för
WC-vatten (uppdaterat 2010-12-06) registrerade i kommunen. Det finns även ett mörkertal av
anläggningar som av olika anledningar inte är registrerade i kommunens renhållningsregister. Många
fritidsfastigheter har fortfarande enklare avloppslösningar, t ex stenkistor, som inte slamtöms och som
inte heller uppfyller dagens krav på rening av avloppsvatten.
Enligt en rapport från Naturvårdsverket (PM 2009-04-21, Dnr 522-614-08) uppskattas att ungefär
hälften av de enskilda avloppsanläggningarna i Sverige inte uppfyller godtagbar standard. I Norrtälje
kommun bedöms motsvarande situation gälla. Eftersom en enskild avloppsanläggning dessutom har
begränsad livslängd på vanligen ca 20-30 år (källa www.avloppsguiden.se) innebär det att det totalt
sett är en mycket omfattande arbetsuppgift för kommunen att följa upp alla bristfälliga
avloppsanläggningar och kräva att dessa åtgärdas.
Naturvårdsverket har med hjälp av SCB tagit fram statistik gällande enskilda avlopp i landet. Vid
jämförelse mellan inlämnade fastighetsdeklarationer för åren 2003 och 2005 kan konstateras att
antalet fastigheter med WC-avlopp har ökat med 11 % bara under dessa två år. I Norrtälje kommun
har det också skett en ökning av antalet WC-avlopp och tendensen är att önskemålen om höja
standarden genom att installera WC i sitt boende fortgår. Med tanke på att stora delar av bebyggelsen
är belägen inom områden med hög skyddsnivå är det mycket viktigt att alla nya WC-avlopp uppfyller
dessa krav och utgör långsiktigt hållbara lösningar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.

Gemensamhetsanläggningar för avlopp
Större avloppsanläggningar för mer än 25 personer och som inte har kommunen som huvudman utan
drivs av en samfällighetsförening eller annan privat huvudman brukar benämnas
gemensamhetsanläggning. Inom kommunen finns 48 gemensamhetsanläggningar för avlopp som
betjänar 25-200 personer och 7 anläggningar dimensionerade för 200-2000 personer. I många fall
kan gemensamma avloppsanläggningar vara att föredra framför enskilda lösningar, då det minskar
antalet utsläppspunkter och risken för att förorena yt- och grundvatten inom ett område.

Kommunalt avlopp
Inom kommunen finns nitton kommunala avloppsreningsverk. Avloppssystemet innefattar 69
avloppspumpstationer och totalt 224 km avloppsledningar. Årligen renas 5,5 miljoner m3
avloppsvatten. Avloppsreningsverken har en hög reningsgrad, mer än 95 % med avseende på fosfor
och organiskt material. Lindholmens reningsverk har även rening på mer än 50 % avseende kväve.
Maximerade utsläppshalter har fastställts av länsstyrelsen. Från och med 1999 är det 0,3 mg fosfor,
10 mg BOD7 (syreförbrukande ämnen) och 15 mg kväve per liter vatten som gäller.
I framtiden kommer avlopp att behandlas i centrala reningsverk. För Södra och centrala delen av
kommunen ska reningsverket i Kapellskär utökas så att både den framtida expansionen och den
nuvarande belastning på Lindholmens reningsverk ska behandlas i Kapellskärs nya reningsverk.
Lindholmens reningsverk planeras att läggas ned under 2020-talet och ersättas med en större
pumpstation som pumpar till Kapellskär. Den norra delen av kommunen kommer även att betjänas av
ett större reningsverk vars placering utreds utifrån recipientpåverkan.

8.14.7 Dagvatten
Dagvatten kallas det regn-, smält- och dräneringsvatten som rinner från byggnader, gator,
parkeringsplatser och liknande hårdgjorda ytor via diken eller ledningar till vattendrag, sjöar eller
reningsverk. I Norrtälje faller det ca 600 mm (600 l/m2) nederbörd årligen (SMHI, 2011). Under
naturliga förhållanden tas regn- och smältvattnet upp av växter eller renas på sin väg ner genom
marken, innan det når sjöar, vattendrag och grundvatten.
Regnvatten som faller i en stadsmiljö påverkas av föroreningar i luften, förbränning, trafik, olämpliga
byggmaterial, fria metallytor som tak, stolpar och räcken samt atmosfäriskt nedfall och blir mer eller
mindre förorenat dagvatten som p.g.a. den stora mängden hårdgjorda ytor snabbt transporteras ut i
sjöar och vattendrag. I stadsmiljö sker ingen naturlig rening av dagvattnet och det kan uppkomma
stora flödesvariationer.
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De vanligaste föroreningarna är tungmetaller, oljor, salter, näringsämnen och giftiga (toxiska) kolväten.
Föroreningens effekt på recipienten varierar med föroreningens toxicitet, recipientens tålighet och
belastning.
Det första flödet är viktigt att åtgärda eftersom dagvattnet innehåller betydligt högre koncentrationer av
föroreningar i början av ett nederbördstillfälle eller snösmältning (First flush). Tidsrum mellan
nederbördstillfällena har också betydelse.

Dagvattenhantering
Dagvatten ska avleda tätorternas nederbörd på ett säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt sätt så
att invånarnas säkerhet, hälsa och ekonomiska intressen inte hotas. Dagvattnet får inte försämra vår
miljö och ska ej innehålla ämnen som inte är långsiktigt hållbara i ekosystemet. Den naturliga
hydrologin och grundvattenbalansen i området bör upprätthållas och ekosystemen i området får ej
påtagligt påverkas. Omhändertagandet av dagvatten ska vara långsiktigt hållbart, klara en fortsatt
befolkningsökning och som gör det möjligt att uppnå god vattenstatus enligt vattendirektivet.
Norrtälje stad breder ut sig på båda sidor av den 1 750 meter långa sträckan av Norrtäljeån som rinner
mellan sjön Lommaren och havet i Norrtäljeviken. En del av dagvattnet i Norrtälje stad renas i
dagvattendammar vid Lommaren.
Norrtäljeåns tillstånd är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Norrtäljeån är en viktig
reproduktionslokal för fiskarter som vandrar upp i sötvatten för att leka. Ån är av särskild betydelse för
den rödlistade havsöringen. Även mer eller mindre sällsynta fågelarter förekommer i ån, till exempel
strömstare.
Mycket har redan gjorts. Dagvattennätet har byggts om på flera olika sätt, bland annat genom öppna
diken, våtmarker, dammar, slamfång, oljeavskiljare med mera som idag bidrar till rening av vattnet.
Förutom dessa åtgärder har olika tekniska lösningar tillämpats, bland annat underjordiska cisterner för
oljeavskiljning och sedimentering samt filterkassetter i dagvattenbrunnar.
Undersökningar visar på positiva effekter för bottenfaunan. Den biologiska mångfalden i Norrtäljeån
kan idag jämföras med vattendrag i helt ostörda miljöer i regionen. Projektet har även gynnat boende i
Norrtälje stad. Dammar, öppna diken med mera har höjt livsmiljön och bidragit till nya strövområden.

Snö
Nederbörd i form av snö innehåller mer föroreningar än regn. Snön faller sakta och har större yta och
kan därför ackumulera mer föroreningar från atmosfären än regnvatten. Det gör att luftburna
föroreningar tvättas ur under vinterns stora nederbördstillfällen. Under vinterhalvåret ökar också
föroreningarna i luften bland annat från trafiken genom kallstarter och ökad uppvärmning av
byggnader. Salt ökar också lösligheten för många ämnen, bland annat tungmetaller så att de lättare
följer med dagvattnet.
Behovet av snöupplag är störst i närheten av centrum av våra tätorter med gågator och torg samt vid
större parkeringsytor och industriområden.
Norrtälje kommun har upplag vid Nordrona, Kvisthamraviken, Görla och Utvägstippen (som reserv
Stegelbäcksgatan) samt 3 st i Rimbo och 1 st i Hallstavik (Granvägstippen). Upplagen är försedda
med sedimenteringsdike. Smältvattnet från snöhögarna får infiltrera över naturmark innan de når ut i
intilliggande vattendrag. Grus, sand och andra rester som blir kvar samlas ihop och lämnas till deponi.
Det rör sig om 4-5 m3 sediment per år som tas omhand vid de kommunala snöupplagen i Norrtälje. Ur
miljösynpunkt är det ej lämpligt att lägga snö direkt i sjöar eller öppna vattendrag.

Reningsmetoder av dagvatten
Dagvattnet ska i första hand tas om hand och renas där det uppstår, så kallat lokalt omhändertagande
av dagvatten, LOD. Reningen bör i första hand ske genom infiltration. Där infiltration inte är möjligt ska
vattnet fördröjas innan det leds till kommunens dagvattennät. Fördröjning avlastar dagvattennätet och
bidrar till bättre och säkrare rening i anläggningar samt bidrar till jämnare flöden till recipienterna.
Begränsning av flöden minskar även risken för t ex källaröversvämningar. Förorenat dagvatten ska
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alltid renas innan det infiltreras eller avleds till recipient. Detta är särskilt viktigt vid känsliga
grundvattenförekomster.
Den naturliga vattenbalansen ska påverkas så lite som möjligt. Avrinningen från tomter och
markområden ska inte öka efter exploatering. Förutom dagvattenhanteringen i sig skapas
förutsättningar för närrekreation, biologisk mångfald och gestaltningskvaliteter, viktiga kvaliteter
särskilt i boendemiljön. Hur dagvattnet ska tas om hand i samband med detaljplaneläggning bör vara
färdigutrett i samrådsskedet.

Dagvattenhantering i ett förändrat klimat
En global temperaturökning med ändrade nederbördsmönster kan bland annat innebära perioder med
mer intensiv nederbörd och kraftigare regn. För att undvika framtida översvämningar behöver
ledningsnätet dimensioneras för kraftigare dagvattenflöden och tillräckliga ytor för fördröjning av
dagvatten skapas.

8.14.8 Badvatten
I kommunen finns det 30 stycken kommunala badplatser (2012). Se figur 8.11. Av dessa sköts de
mindre badplatserna av lokala föreningar och de övriga sköts via kommunens driftentreprenör.
Vattenprover tas i enlighet med gällande badvattendirektiv. De kommunala badplatserna håller
genomgående en bra vattenkvalité. Utrustningen på badplatserna varierar, där de enklaste bara
består av en badstrand och de största har omklädningsrum, toalett, lekutrustning, bryggor mm.
Faktorer som kan påverka badvattenkvalitén negativt är framförallt utsläpp från enskilda avlopp och
kommunala reningsverk samt förekomst av större fåglar (såsom Kanadagäss).
Kommunerna ansvarar för inrapportering av badvattenprover till webbplatsen Badplatsen,
(www.badplatsen.smittskyddsinstitutet.se). Smittskyddsinstitutet (SMI) är ansvarig utgivare av
webbplatsen Badplatsen. Den information som finns tillgänglig på Badplatsen är vattentemperatur,
vattenkvalitet och uppgift om algblomning.
I Norrtälje kommun finns också 9 stycken EU-bad. Det är de större baden som är registrerade som
EU-bad, i Sverige är rekommendationen att bad med mer än 200 badande i snitt per dag ska
betraktas som stort och följa direktivet. Det innebär att provtagning ska ske minst 3 gånger under
perioden skolavslutning – skolstart i Norrtälje kommun. Rapporteringen sker som för alla svenska bad
via Badplatsen. Alla EU-bad i Badplatsen är märkta med en EU-flagga/symbol.
I februari 2006 antogs ett nytt badvattendirektiv (2006/7/EG). Direktivet började gälla för de svenska
EU-baden från och med badsäsongen 2008. Sedan 1 juli har Havs- och vattenmyndigheten (HaV) det
övergripande ansvaret för övervakning av badvatten. HaV arbetar med internationella kontakter och
förhandlingar rörande badvatten.
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Figur 8.11. Kartan visar var de kommunala badplatserna finns.
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Algblomning
Algblomning kallas det när växtplankton i vatten förekommer i stora mängder. Det är ett naturligt
fenomen som uppträder varje år. Under sommaren när vattnet blir varmt inträffar det ofta att
blågrönalger, som egentligen är cyanobakterier, "blommar". Sådana alger kan vara giftiga. Vid
förekomst av stora mängder alger bör bad undvikas. Hundar och barn är extra känsliga.
Algblomning förekommer i både insjöar och hav. I insjöarna kan algblomningen till och med många
gånger vara farligare än i Östersjön då det i insjöar finns det andra sorters giftiga cyanobakterier än i
Östersjön. Algblomningen i insjöar är ofta mycket mer intensiv då insjöar är grundare, kan ha
stillastående vatten och ha höga koncentrationer av näringsämnen genom tillflöden vilket ökar
algblomningen. En insjö kan bli helt fylld med farliga alger.
Det finns olika sorters växtplankton som kan orsaka algblomningar i våra sjöar och kustvatten. I
februari-mars förekommer en kraftig så kallad vårblomning som domineras av kiselalger. På hösten är
det vanligt med en liten höstblomning. Dessa blomningar är ofarliga.
Under sommaren är det blågröna alger, även kallade cyanobakterier, som dominerar algblomningen.
Dessa mikroorganismer är fotosyntetiserande och räknades därför tidigare till algerna, men till
uppbyggnaden är de väldigt lika bakterier. Ibland innehåller cyanobakterierna gifter som kan vara
skadliga för människor. Dessa gifter frigörs till vattnet när algerna dör och bryts ner. Nedbrytningen är
som störst vid strandkanten och på grunt vatten.
Algernas tillväxt styrs av ljus, temperatur och näringstillgång. När dagarna blir längre och vattnet blir
varmt (i juli-augusti) är tillväxten av cyanobakterier som störst. Övergödningen, det vill säga den ökade
tillförseln av näringsämnen från mänskliga aktiviteter, har lett till att algblomningarna blir längre och
intensivare.
Näringsämnen (främst kväve och fosfor) tillförs naturen bland annat genom avloppsvatten, utsläpp
från industrier och genom läckage från jordbruksmark.
För badande människor kan algblomningen orsaka problem. Dels ser det otrevligt ut, dels kan algerna
innehålla ohälsosamma gifter.

Miljöstörda land- och vattenområden
Inom kommunen finns ett femtontal områden där miljöbelastningen i marken på grund av oreglerad
bebyggelseutveckling och utsläpp blivit så betydande att en fortsatt exploatering kan äventyra
vattenförsörjningen och eventuellt medföra olägenhet för människors hälsa. Andra miljöstörda
områden förekommer där grundvattensituationen kan vara påverkad av industri, avfallsanläggningar,
bergtäkter och liknande.
De miljöstörda vattenområdena omfattar bland annat de mest frekventerade hamnarna och farlederna
samt högeutrofierade insjöar. Det är angeläget att en fortsatt minskning av utsläppen till dessa vatten
kan ske så att de på sikt kan återfå sin ekologiska balans.
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Handläggarstöd
Hantering av ärenden i områden med risk för vattenförsörjningen
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.

Bebyggda områden
Med bebyggda områden menas samlad bebyggelse eller tätbebyggda områden.
Grundvattentillgång och kvalitet
Lagrum: Miljöbalken 9 kap, 10 och 12 §§,
Vägledning för hantering: Grundvattensituationen inom många områden i kommunen är
ansträngd och för att minska risk för saltvatteninträning och förorening av grundvattnet ska
försiktighetsmått vidtas. Åtgärder som kan riskera att påverka ett områdes eller närliggande
områdens hydrologi och markanvändning ska konsekvensbelysas.
Djurhållning, gödselhantering och spridning av bekämpningsmedel
Lagrum: Miljöbalken 2 kap 2 och 3 §§, 12 och 14 kap. Statens naturvårdsverks föreskrifter om
spridning av kemiska bekämpningsmedel, SNFS 1997:2.
Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket.
Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring, SJV FS 2011:25
Kungörelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i
jordbruket, SNFS 1994:2, MS:72
Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, 6 §
Förklaring: Vid spridning av bekämpningsmedel ska verksamhetsutövaren förvissa sig om att det
kan ske utan befarad risk för grundvattenförorening. Skyddsavstånd till vattentäkter, sjöar och
vattendrag skall hållas vid spridning av bekämpningsmedel och rengöring av spridningsutrustning.
Gödsel ska lagras och spridas i enlighet med gällande lagstiftning om miljöhänsyn i jordbruket.
Lagring och förvaring av brandfarlig vara ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön
inte uppkommer.
Vägledning för hantering: Enligt Norrtälje kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och
miljön krävs tillstånd för att få sprida gödsel och slam inom eller intill område med detaljplan. I
övrigt är regelverket som berör ovanstående frågor mycket detaljreglerade och följs upp vid
kommunens tillsyn av lantbruken.
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Forts.. hantering av ärenden i områden med risk för
vattenförsörjningen
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Värmepumpar
Lagrum: Miljöbalken 2 kap. 3 §, Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ((1998:
899) 17§
Förklaring: Grundvattensituationen inom många områden i kommunen är ansträngd och för att
minska risk för saltvatteninträning och förorening av grundvattnet ska försiktighetsmått vidtagas. I
hela kommunen finns det relikt saltvatten på större djup. Vid större borrdjup är risken större för att
få in saltvatten i grundvattensystemet.
Vägledning för hantering: I Norrtälje kommun är det anmälningsplikt för att inrätta värmepump.
Inom vattenskyddsområde är det tillståndsplikt. Gäller ej luft-vattenpump.
Dagvatten
Lagrum: MB 9 kap 2, 7 mfl §§, Lag om allmänna vattentjänster ( 2006: 412), PBL 2 kap 5 §
Förklaring: Dagvatten klassas som avloppsvatten.
Vägledning för hantering: Omhändertagande av dagvatten ska ske på sådant sätt att tillförseln
till recipient av näringsämnen och miljöfarliga ämnen via dagvattnet minimeras och
miljökvalitetsnormerna följs. Åtgärder som kan riskera att påverka ett områdes eller närliggande
områdens hydrologi och markanvändning ska konsekvensbelysas. Lokalt omhändertagande
(LOD) av dagvatten ska eftersträvas eftersom det är den miljömässiga mest lämpade i
kustområden. I de fall kommunen tillhandahåller dagvattenledningar, vilket är vanligt i tätbebyggda
områden, ska dagvatten från hårdgjorda ytor fördröjas och oljeavskiljare installeras vid
utsläppspunkter om dagvattnet så kräver. I övrigt hänvisas till kommande dagvattenpolicy.
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Forts.. hantering av ärenden i områden med risk för
vattenförsörjningen
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.

Vägar och olyckor
De mest trafikerade vägarna i kommunen utgör en risk för grundvattnet som påverkas av utsläpp
från fordonen och framför allt av vägsalterna vintertid. Eventuella olyckor har historisk sett låg
sannolikhet, men när de händer kan de få stor påverkan på grundvattnet. Exempel på detta kan
vara en vält dieselbil vid Svanberga badplats, där vattentäkten Erken snabbt skulle förorenas och bli
obrukbar. Det transporteras också stora mängder farligt gods genom kommunen där en olycka med
läckage som följd kan få enorma konsekvenser för grundvattnet.
Lagrum: PBL
Vägledning för hantering: I kommunen finns markerade vägar som är rekommenderade för
transporter av farligt gods. Om olyckan är framme kan detta medföra förgiftning av vattnet. Inom
dessa stråk ska risken för förhöjda salthalter och andra föroreningar i grundvatten, sjöar och
vattendrag beaktas vid all ny bebyggelse

Miljöstörda land- och vattenområden
Landområden
Lagrum: Miljöbalken 3 kap, 3 § och 9 kap, 10 och 12 §§ samt PBL 2 kap 4,5,9 §§
Förklaring: Miljöstörda områden där miljöbelastningen i marken på grund av oreglerad
bebyggelseutveckling och utsläpp blivit så betydande att en fortsatt exploatering kan äventyra
vattenförsörjningen och eventuellt medföra olägenhet för människors hälsa. Andra miljöstörda
områden förekommer där grundvattensituationen kan vara påverkad av industri,
avfallsanläggningar, bergtäkter och liknande. VA-utredning följd av åtgärder ska göras innan
exploateringsåtgärder som påverkar VA-förhållandena får vidtas.
Vägledning för hantering: Bygg- och miljökontoret inventerar kontinuerligt befintliga
avloppsanläggningar. I samband med ansökan om bygglov bedöms förutsättningar för att lösa
avloppsfrågan. En VA-utredning ska bifogas en ansökan om enskilt avlopp. I vissa fall kan VAfrågan behöva lösas gemensamt för att skapa en långsiktigt hållbar VA-försörjning.

Vattenområden
Lagrum: Miljöbalken 3 kap, 3 §. 9 kap 7§, Naturvårdsverkets Allmänna råd (2006:7)
Förklaring:
Vägledning för hantering: Norrtälje kommun har enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd delat in
kommunen i hög- respektive normal skyddsnivå för hanteringen av enskilda avloppsanläggningar.
Kommunen inventerar kontinuerligt befintliga avloppsanläggningar. I samband med ansökan om
bygglov bedöms förutsättningar för att lösa avloppsfrågan. En VA-utredning ska bifogas en ansökan
om enskilt avlopp. I vissa fall kan VA-frågan behöva lösas gemensamt för att skapa en långsiktigt
hållbar VA-försörjning.
De miljöstörda vattenområdena omfattar några havsvikar där syrehalterna är alltför låga och
bottenfaunan praktiskt taget utslagen. De mest frekventerade hamnarna och farlederna är också
kraftigt miljöpåverkade. Dessutom har några högeutrofierade insjöar tagits med. Det är angeläget att
en fortsatt minskning av utsläppen till dessa vatten kan ske så att de på sikt kan återfå sin
ekologiska balans. Inga exploateringsåtgärder eller nya utsläpp får ske som försvårar ett långsiktigt
tillfrisknande av dessa vattenområden.
För vägledning vad gäller kommunalt vatten och avlopp hänvisas till Översiktplanens strategidel och
kommunens program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030.
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Hantering av ärenden i skyddsvärda områden
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.

Vattentäkter
Lagrum: Miljöbalken 7 kap, 21-22 §§.
Förklaring: Länsstyrelsen och kommunen får fastställa vattenskyddsområde till skydd för en grundeller ytvattentillgång som nyttjas eller kan antas komma att nyttjas som vattentäkt.
Vägledning för hantering: I kommunen finns ett trettiotal skyddsområden för allmänna och enskilda
vattentäkter, av vilka hälften är fastställda. Syftet är att säkerställa pågående vattenförsörjning. För
skyddsområden som fastställts av länsstyrelsen gäller särskilda föreskrifter som reglerar vilka
verksamheter som kan tillåtas. Inom övriga områden gäller tills vidare stor restriktivitet i avvaktan på att
skyddsföreskrifter fastställs. Kommunen behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som
försörjer fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god
kvantitativ status och ett långsiktigt skydd.

Områden som kan bli värdefulla för den framtida vattenförsörjningen
Lagrum: Miljöbalken 3 kap, 8 § och PBL 2:3
Förklaring: Det finns ett stort allmänt intresse att trygga vattenresurser för att klara framtida produktion
av dricksvatten
Vägledning för hantering: Naturgrusförekomster med grundvatten av betydelse för den framtida
vattenförsörjningen skall skyddas mot exploateringsintressen som till exempel täkter och deponier och
miljöstörande/miljöfarliga verksamheter. De grusåsar som är vattenförande ska skyddas för att kunna
utnyttjas i framtiden för infiltration av ytvatten. För relativt opåverkade sjöar bör deras vattenkvalitet
skyddas med tanke på eventuella framtida uttag.
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Forts.. hantering av ärenden i skyddsvärda områden
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.

Ekologiskt känsliga och/eller värdefulla vattenområden
Lagrum: Miljöbalken 3 kap, 2-3 och 6 §§ samt 4 kap, 1 och 4 §§.
Förklaring: De mark- och vattenområden som skall ges ett skydd är främst områden med
instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar, områden som
inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade samt områden i övrigt som är särskilt
ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden, har betydelse som genbank
m.m. Ett viktigt syfte med bestämmelsen är att slå vakt om den biologiska mångfalden i naturen
genom skydd av arter vilkas existens är hotade.
Vägledning för hantering: De mark- och vattenområden som skall ges ett skydd är främst
områden med instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar,
områden som inrymmer växt- och djurarter som är utrotningshotade samt områden i övrigt som är
särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden, har betydelse som
genbank m.m. Ett viktigt syfte med bestämmelsen är att slå vakt om den biologiska mångfalden i
naturen genom skydd av arter vilkas existens är hotade.
Andra ekologiskt känsliga vatten- och markområden är sjöar och vattendrag med av
vattenmyndigheten fastställd miljökvalitetsnorm. God vattenstatus ska uppnås senast 2015 eller
det år som vattenmyndigheten fastställt. Generellt får inget vatten försämras.
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster återfinns i den nationella databasen VISS
(VattenInformationsSystemSverige).
Kategorin ekologiskt känsliga områden omfattar ett stort antal trösklade havsvikar, vilka betraktas
som ekologiskt särskilt känsliga. De är betydelsefulla som lek- uppväxt- och födosökslokaler för
många olika fiskarter och dessutom viktiga häcknings- och födosökslokaler för flera fågelarter.
Muddringar eller andra exploateringsåtgärder inom eller i anslutning till de känsliga områdena bör
inte tillåtas om de påverkar de ekologiska värdena negativt.
Norrtälje kommun har enligt Naturvårdsverkets Allmänna råd delat in kommunen i hög- respektive
normal skyddsnivå för hanteringen av enskilda avloppsanläggningar och ställer krav på att
anläggningarna ska klara kraven på hög skyddsnivå t ex vid strandnära lägen samt inom Natura
2 000 och andra naturskyddade områden. Bygg- och miljökontoret inventerar kontinuerligt
befintliga avloppsanläggningar och ställer krav på att undermåliga anläggningar åtgärdas för att
minska utsläpp av näringsämnen.

8.15 Beskrivning av vattensituationen
I nedanstående beskrivningar av vattensituationen har kommunen delats in i tre delområden, norra,
mellersta och södra delen av kommunen. Denna indelning följer avrinningsområdesgränser och VAprogrammets indelning. I följande beskrivningar ingår en kort beskrivning av delområdets
avrinningsområden, påverkan på yt- och grundvatten inom området kommunal vatten och
avloppsplanering, enskilt vatten och avlopp och dagvatten.

8.15.1 Beskrivning av norra delen
Ingående avrinningsområden i den norra delen av kommunen är mellan Olandsån och Skeboån (nr
56/57), Skeboåns avrinningsområde (nr 57) och mellan Skeboån och Broströmmen (nr 57/58).
Skeboåns avrinningsområde är 488 km2, varav drygt hälften (272 km2) ligger inom Norrtälje kommun.
Systemets nordvästra del avvattnar i huvudsak skogsmark och rinner via Harbro-holmsån till själva
Skeboån. I sydväst rinner ån från Sottern genom Edsbro till Närdingen. Efter Sottern ökar inslaget av
öppen mark och efter Närdingen, systemets sista egentliga sjö, är påverkad från omgivande mark och
antropogen verksamhet.. Efter att ha passerat Hallstavik mynnar ån i Edeboviken. Skeboån är utsatt
för en omfattande reglering innefattande 8 dammar.
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Skärgårdsområdet längst i norr omfattar Singö- och Galtfjärden samt Edeboviken och Väddöviken.
Området är ganska skyddat, relativt rikt på öar och har flera avgränsade djup-områden. Bottnarna
utgörs till största delen av lera.
Utanför Singö, Väddö och Björkö ligger ett havsområde som främst består av öppet hav utan egentlig
skärgård, bortsett från några små öar. Till havsområdet räknas också några större fjärdar, som tex
Samnäsfjärden och Finnalafjärden. Dessa utgör några av länets mest orörda trösklade havsvikar och
har stor betydelse som lek- och uppväxtplats för både sötvattens- och marina fiskar. Även för
häckande sjöfåglar är de trösklade havsvikarna viktiga områden.

Påverkan på yt- och grundvatten
Inom norra delen finns enligt Bygg- och miljökontorets register ca 1 015 djurenheter. Djurtätheten inom
området är ojämnt fördelad. Djurbesättningarna bidrar till att fosfor- och kvävehalterna i vattendragen,
t ex inom Skeboåns avrinningsområde höjs utöver de naturliga värdena.
En stor del av transporterna av näringsämnen är koncentrerade till Edeboviken där Skeboån,
Tulkaströmmen, Hallsta pappersbruk och Hallsta reningsverk bidrar till belastningen.
Det finns ca 16 st småbåtshamnar i området. Hamnar i instängda lägen, som Hallstaviks hamn,
påverkar vattenkemin så att viken klassas som miljöstört vattenområde.
I det norra området finns dessutom en kommersiell hamn, Grisslehamn, som i detta sammanhang
betraktas som en punktkälla som påverkar vattenkemin lokalt. Hamnområdet klassas därför som
miljöstört vattenområde.

Kommunal vatten och avloppsplanering
I Norrtälje kommuns program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030 har totalt ca
200 områden klassificerats utifrån områdets karaktär. De områden som analyserats har delats in i
utvecklingsområden, omvandlingsområden, VA-problemområden samt att gällande större planer inom
området har angivits. För definition av begreppen, se nämnda program. Då programmet för VAutveckling är ett levande dokument, där täta uppdateringar av områdenas status och utveckling
förväntas ske kommer inte de i nuläget utpekade områdena att omnämnas särskilt i översiktsplanen.
Istället hänvisas till programmet och till det pågående arbetet med att bedöma områden som idag
saknar kommunal VA-försörjning.
Framtida vatten och avloppshantering kommer att ske huvudsakligen i centrala verk och distribueras
via överföringsledningar. Den viktigaste dricksvattenkällan kommer att vara Mälaren via en
överföringsledning från Vallentuna.

Gemensamhetsanläggningar för vatten
Större vattenverk som inte sköts i kommunal regi är så kallade gemensamhetsanläggningar. Nedan
listas de gemensamhetsanläggningar i det norra området som omfattas av SLVFS 2001:30 dvs tar
upp mer än 10 m3/dygn eller förser fler än 50 personekvivalenter.
x Häverödal vattenförening
x Hammarskogens samfällighetsförening
x Smara samfällighetsförening
x Fjällboholmarnas samfällighetsförening
x Häverö-Östernäs samfällighetsförening
x Fjällbostrand samfällighetsförening
x Flisbergens tomtförening
x Nordkap Ekbacken samfällighetsförening
x Norrbygårds samfällighetsförening

Gemensamhetsanläggningar för avlopp
Större avloppsanläggningar för mer än 25 personer och som inte har kommunen som huvudman utan
drivs av en samfällighetsförening eller annan privat huvudman brukar benämnas
gemensamhetsanläggning. Utöver kommunal VA-försörjning och enskilda avlopp finns inom norra
delen ca 5 st gemensamhetsanläggningar för avlopp som betjänar 25-200 personer. Dessutom finns
2 st gemensamhetsanläggningar för avlopp, Hammarskogens samfällighetsförening och Norrbygårds
samfällighetsförening, dimensionerade för 200-2 000 personer.
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Enskilt vatten och avlopp
Ungefär hälften av de mantalsskrivna och nästan alla fritidsboende har enskilda vatten- och
avloppsanläggningar. I synnerhet på Väddö och utmed övriga kuststräckor finns många planlagda
fritidsområden. Många av de dessa är belägna inom områden med tunna jordlager och berg i dagen,
där förutsättningarna för att anordna långsiktigt hållbara enskilda avloppslösningar är begränsade.
Flera tomtområden förtätas och den förändrade användningen av fastigheten medför att belastningen
på grundvattenmagasinen ökar. Grundvattenbildningen begränsas av de tunna jordlagren vilka medför
sämre förutsättningar för grundvattenbildning. Generellt kan sägas att grundvattenbildningen är
begränsad längs med kusten och speciellt i de norra delarna av Väddö och upp mot Singö.
I delområdet förekommer områden med höga kloridhalter i dricksvattnet vilket kan bero på låg
grundvattenbildning samt ett överuttag av grundvattnet, dvs hög belastning på grundvattenmagasinen
som leder till saltvatteninträgning. På många platser i delområdet saknas förutsättningar för en hållbar
VA-utveckling.
Inom vissa områden med äldre permanentbebyggelse, som t ex Grisslehamn och Edebo, finns många
gamla avloppsanläggningar med WC som har bristfällig eller nästintill obefintlig rening. Dessa läcker ut
näringsämnen och riskerar att förorena grundvattnet och vattentäkter. För mer information om framtida
avloppslösningar i norra delen av kommunen hänvisas till kommunens ”VA-program”.
I det norra delområdet finns flera större föreningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter
SLVFS 2001:30 om dricksvatten. Det finns även flera större föreningar som inte omfattas av
föreskrifterna eftersom fastighetsägarna i ökad utsträckning övergått till enskild vattenförsörjning via
egna borrade brunnar. Detta för att få möjlighet till vintervatten (eftersom många föreningar endast
tillhandahåller sommarvatten) och på grund av begränsad kapacitet hos den gemensamma
vattentäkten och det är en ökande trend hos både fritids- och permanentboende. När föreningarna
hamnar under gränsen för att omfattas av kontrollen finns inga krav på att de ska redovisa
dricksvattenprover och på så sätt har kontrollmyndigheten svårigheter att följa statusen på
dricksvattentillgången i områdena. Rotholmsviken samfällighetsförening och Korgil tomtägarförening
är exempel på sådana områden i det norra delområdet.

8.15.2 Beskrivning av mellersta delen
Ingående avrinningsområden i den mellersta delen av kommunen är Broströmmens avrinningsområde
(nr 58), Norrtäljeåns avrinningsområde (nr 59), mellan Norrtäljeån och Åkerströmmen (nr 59/60) och
Fyrisåns avrinningsområde (nr 61).
Norrtäljeåns avrinningsområde är 354 km2 och sträcker sig från Gavel-Långsjön och Skedviken i
nordväst, Metsjön och Rimbo-Långsjön i väster och från Jälnan och Rösjön i sydväst till Lommaren
och utloppet i Norrtäljevikens innersta del i öster. Ett 25-tal sjöar finns inom området. Samtliga sjöar
har utsatts för sänkningar genom ett 30-tal förrättningsbeslut, vilket lett till att många sjöar vuxit igen
eller håller på att växa igen. Restaureringen av Kundbysjön är ett exempel på en dyrbar insats för att
återställa vad tidigare åtgärder förorsakat. Markanvändningen utgörs till 62 % av skog, 27 % öppen
mark, 7 % sjöyta och 2 % samhälle och vägmark. Inom detta avrinningsområde finns en stor del av
kommunens jordbruksverksamhet med tillhörande djurhållning. Samhällena Rånäs, Rimbo och Finsta
har vattensystemet som recipient för sitt avloppsvatten. Ån rinner till sist genom Norrtälje stad och
sportfiskarna har tillsammans med kommunen skapat forssträckor och lekbottnar för uppvandrande
havsöring. Den brusande ån har blivit en uppskattad tillgång i stadsmiljön.
Broströmmens avrinningsområde är 228 km2 och består av 66 % skog och 18 % öppen mark.
Sjöarealen är hela 13 % och bland vattensystemets ca 30 sjöar hittar man bl a Roslagens största sjö,
Erken, som också är dricksvattentäkt för bl a Norrtälje stad, Rimbo, Rånäs, Finsta och Nysättra.
Broströmmen utnyttjas som recipient för avloppsvatten från samhällena Svanberga, Norrby och
Drottningdal. Broströmmens övre del – Järsöströmmen – har en god vattenkvalitet och innehåller flera
sällsynta bottendjur. Den unika faunan gör att man har föreslagit att Järsöströmmen klassas som
riksintresse för naturvården och samtidigt skyddas genom bildande av ett naturreservat.
Skärgårdsområdet består av de långsträckta vikarna Norrtäljeviken, Vätösundet, Björkö-fjärden,
Lidöfjärden och Tjocköfjärden. De södra, yttre delarna står i förbindelse med havet och har en bättre
vattenomsättning. Bottnarna präglas av lera i de skyddade delarna och av sandblandad lera, sand och
grus i de yttre, mer exponerade områdena.
Fyrisåns avrinningsområde är mycket stort och berör i sin östligaste del Norrtälje kommun med cirka
30 km2. Området domineras av skogsmark och innefattar två sjöar, Vängsjön och Ubby-Långsjön.
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Åkerströmmens avrinningsområde ligger till huvuddelen i Vallentuna och Österåkers kommuner men
utgör ändå en betydande del av Norrtälje kommuns yta, cirka 100 km2. Här är jordbrukslandskapet
helt dominerande, men i områdets östra del finns några mindre skogssjöar samt den långsträckta
Sparren vars utlopp går söderut via Lillån. Utmed kommungränsen rinner Holmbroån som under
vikingatiden utgjorde en farled mot Uppsala, den så kallade Långhundraleden.

Påverkan på yt- och grundvatten
Djurhållningen inom området uppgår enligt Bygg- och miljökontorets register till ca 2 300 djurenheter.
Inom den här delen av kommunen ligger de flesta av kommunens djurhållande lantbruk. Den samlade
tillförseln av näringsämnen från åarna och utsläppen från bebyggelsen i de kustnära områdena ger
problem i det ganska inneslutna skärgårdsområdet.
Inom mellersta delen finns 26 småbåtshamnar med mellan 20 och 200 platser.
De viktigaste reserverna för framtida vattenuttag är sjön Erken, Lommaren samt delar av
Lohäradsåsen. För de i översiktsplanen markerade grusåspartierna samt Erken och västra delen av
Lommaren gäller att de framtida vattenuttagsmöjligheterna är det viktigaste intresset och ska
prioriteras före konkurrerande markanvändning.

Kommunal vatten och avloppsplanering
I Norrtälje kommuns program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030 har totalt ca
200 områden klassificerats utifrån områdets karaktär. De områden som analyserats har delats in i
utvecklingsområden, omvandlingsområden, VA-problemområden samt att gällande större planer inom
området har angivits. För definition av begreppen, se nämnda program. Då programmet för VAutveckling är ett levande dokument, där täta uppdateringar av områdenas status och utveckling
förväntas ske kommer inte de i nuläget utpekade områdena att omnämnas särskilt i översiktsplanen.
Istället hänvisas till programmet och till det pågående arbetet med att via GIS kartlägga och bedöma
områden som idag saknar kommunal VA försörjning.

Gemensamhetsanläggningar för vatten
Större vattenverk som inte sköts i kommunal regi är så kallade gemensamhetsanläggningar. Nedan
listas de gemensamhetsanläggningar i det mellersta området som omfattas av SLVFS 2001:30 dvs tar
upp mer än 10 m3/dygn eller förser fler än 50 personekvivalenter.
x Maren samfällighetsförening
x Marum samfällighetsförening
x Vätöhuvud Dyvik samfällighetsförening
x Norra Rörvik samfällighetsförening
x Backa gård tomtägarförening
x Sundsta samfällighetsförening
x Utveda samfällighetsförening
x Baltora tomtsamfällighet
x Fiskebyn samfällighetsförening
x Södra Rörvik tomtförening
x Lågarö-Örns samfällighetsförening
x Rådmanby tomtförening
x Björnösunds tomtägarförening
x Spersboda samfällighetsförening
x Sandtorpets VA-förening.

Gemensamhetsanläggningar för avlopp
Större avloppsanläggningar för mer än 25 personer och som inte har kommunen som huvudman utan
drivs av en samfällighetsförening eller annan privat huvudman brukar benämnas
gemensamhetsanläggning. Utöver kommunal VA-försörjning och enskilda avlopp finns inom mellersta
delen ca 29 st gemensamhetsanläggningar för avlopp som betjänar 25-200 personer. Dessutom finns
följande 5 gemensamhetsanläggningar för avlopp dimensionerade för 200-2 000 personer:
Marholmens konferensanläggning, Vretarna, Sundsta Golfbana, Granö Gård och Centralanläggningen
på Lingslätö.
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Enskilt vatten och avlopp
Ca 30 % av de mantalsskrivna och, nästan alla fritidsboende har enskilda vatten- och
avloppslösningar. I mellersta delen finns många planlagda fritidsområden, framförallt i de kustnära
lägena. Många av de dessa är belägna inom områden med tunna jordlager och berg i dagen, där
förutsättningarna för att anordna långsiktigt hållbara enskilda avloppslösningar är begränsade. Inom
flera av de planlagda fritidsområdena sker succesivt en omvandling från fritids- till permanentboende,
vilket ställer ökade krav på robusta avloppsanläggningar som tål en året-runt belastning. En
omfattande utbyggnad av det kommunala VA-nätet pågår och planeras under de närmaste åren inom
Rådmansö- och Frötuna församlingar. Inom områden med äldre permanentbebyggelse, t ex på Vätö,
finns många gamla avloppsanläggningar med WC som inte uppfyller dagens krav på rening. Dessa
läcker ut näringsämnen och riskerar att förorena grundvattnet och vattentäkter.
I delområdet förekommer i vissa områden med begränsad tillgång på grundvatten och höga
kloridhalter vilket kan kan bero på hög belstning på grundvattenmagasinen och dåliga förutsättningar
för grundvattenbildning, tex tunna jordlager. I vissa områden, speciellt längs med kusten, pågår en
omfattande saltvatteninträgning och på många platser i delområdet saknas förutsättningar för en
hållbar VA-utveckling.
I det mellersta delområdet finns flera gemensamhetsanläggningar för dricksvatten. Många av dem
omfattas av Livsmedelverkets SLVFS 2001:30 föreskrifter om dricksvatten och kommunen har en
löpande kontroll över de vattenverksamheterna. Det finns även större föreningar som inte omfattas av
dricksvattenföreskrifterna på grund av att flera av fastighetsägarna borrat enskilda brunnar för att
erhålla åretruntvatten. Marsbacken är ett exempel på en sådan förening.
För mer information om framtida avloppslösningar i mellersta delen av kommunen hänvisas till
kommunens ”VA-program”.

8.15.3 Beskrivning av södra delen
Ingående avrinningsområden i den södra delen av kommunen är mellan Norrtäljeån och
Åkerströmmen (nr 59/60) och Åkerströmmens avrinningsområde (nr 60).
Skärgårdsområdet i den södra delen av kommunen kan delas in ett norra, södra och östra området.
Den norra delen av detta skärgårdsområde sträcker sig från den grunda innerskärgården i Norrfjärden,
via Furusundsfjärden ut i de öppna och stora fjärdarna utanför Blidö, samt vidare till de örika och
grunda utskärgårdarna – från Tjockö i norr till Svartlöga i söder. Vissa bottnar innehåller sandblandad
lera och ren sand, vilket tyder på en relativt god vattenomsättning i de yttre delarna av område D. Ett
antal havsvikar ingår i området. Störst är Åkeröfjärden-Infjärden som går långt in i Rådmansölandet.
Infjärden håller på att avsnöras till en insjö. På Svartnö ligger de orörda havsvikarna Östra och Västra
Lermaren som är av riksintresse på grund av sina naturvärden.
Den huvudsakliga avrinningen till området sker från Rådmansölandet där det finns en hel del
fritidsfastigheter. Södra delen av Frötuna samt delar av Humlö, Svartnö, Furusund och större delen av
Blidö ingår också i området. På landområdet finns endast mindre sjöar.
Penningbyåns avrinningsområde är 104 km2 och sträcker sig från Angarn i väster till Edsviken vid
Hysingsvik där den mynnar i havet. Markanvändningen domineras av skog med 74 % samt åkermark
kring sjöarna Angarn, Viren, Addarn och Länna kyrksjö med 15 %. Ån är humusrik med god
buffertkapacitet och systemet är klassificerat som näringsrikt. Sjöarealen är måttliga 7 % fördelat på
14 sjöar, av vilka 6 är oreglerade. Väsbysjön, Länna kyrksjö och Hagsjön är sänkta genom 1883-1914
års förrättningar med cirka 1,4 meter. Såväl Viren som Sandasjön och Angarn är också sänkta genom
ingrepp 1892 respektive 1924. Ån är ett viktigt lekområde för bl a braxen och havsöring. Området vid
Väsbysjön är ett av kommunens allra fågelrikaste.
Bergshamraåns avrinningsområde är 86 km2 stort varav 77 % utgörs av skog och 13 % av åkermark.
Ån rinner upp vid Storsjön och Långsjön i Vallentuna kommun, passerar genom Bergshamra by och
mynnar i Bergshamravikens innersta del. Sjöarealen är relativt liten, bara 3 % fördelat på ett 20-tal
sjöar, varav endast sju har utsatts för sjösänkning genom utdikning. De flesta sjöarna ligger långt upp i
systemet och utgör sk källsjöar. I vattensystemets övre del ligger två stora fritidshusområden, Sättra
och Ekskogen. Bergshamraån är humusrik med god buffertkapacitet. Systemet är klassificerat som
näringsrikt. I ån leker bl a havsöring, id och vimma.
Den södra delen av detta skärgårdsområde utgörs av Länna och Blidö innerskärgård som skyddas av
öbarriärer i både norr, öster och söder. Särskilt vid norra gränsen, som utgörs av vägen mellan
Furusund och Penningby, är vattenutbytet med angränsande skärgårdsområde litet. Området
innehåller flera relativt isolerade vattenområden, bl a Bergshamraviken. Bottnarna domineras av
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relativt grunda lerbottnar. En djupränna (ca 30 m) finns dock väster om Yxlan där stora farleden mot
Stockholm, Furusundsleden, passerar genom området. Detta skärgårdsområde är ett av de viktigaste
reproduktionsområdena för gädda i hela länet.
I detta skärgårdsområde ingår också relativt stora landområden som avvattnas via småbäckar direkt
till havet. På de större öarna Yxlan och västra delen av Blidö samt inom de kustnära områdena
Grovstanäs, Helgö och sydligaste delarna av Länna och Riala församlingar finns ett flertal
fritidshusområden som påverkar vattenkemin.
Området utgörs av Norrtälje kommuns sydöstra ytterskärgård och består av tusentals öar, kobbar,
skär, grundområden och djupa områden. De större öarna är Arholma, Gisslingö, Sundskär, Svartlöga
och Rödlöga. Udddjupet, Kobbfjärden, Skrakfjärden och Högfjärden är namnen på de största
vattenområdena. Längst ner i sydöst möter öppna Östersjön med vattendjup på drygt 100 m. Inom
området går en storskalig vattenström söderut. Här finns både de för blåstången viktiga hårdbottnarna
och de mjuka ackumulationsbottnarna. De inre större öarna täcks av maritim lövskog, en unik
vegetationstyp skapad av klimatologiska betingelser. På de yttre skären dominerar hällmarker med
sparsam vegetation. För fiskar som t ex lax, havsöring, strömming, skarpsill och torsk har området
viktiga funktioner. Förekomsten av bottendjur är riklig. Områdets kobbar och skär är viktiga
häckningsplatser för många fågelarter. Hela detta område och särskilt naturreservatet Svenska Björn
har utomordentligt stor betydelse för den svenska gråsälsstammen. Ca 65 % av landets
gråsälsbestånd lever i detta område.
På några av öarna finns ett fåtal permanentboende. Fritidsbebyggelsen är sparsam och om-fattar cirka
100 bebyggda fastigheter. Ytterskärgården är unik i ett världsperspektiv framför allt med avseende på
naturgeografiska och biologiska aspekter.

Påverkan på yt- och grundvatten
Djurhållningen inom området uppgår enligt Bygg- och miljökontorets register till ca 445 djurenheter.
Inom södra delen finns 41 st småbåtshamnar med mellan 20 och 200 platser. Dessutom ligger
Kapellskärs hamn inom området. Här bedöms miljöpåverkan vara mycket stor. Stora farleden norr om
Furusund samt hamnområdet i Kapellskär, har bedömts vara miljöstörda vattenområden.

Kommunal vatten och avloppsplanering
I Norrtälje kommuns program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030 har totalt ca
200 områden klassificerats utifrån områdets karaktär. De områden som analyserats har delats in i
utvecklingsområden, omvandlingsområden, VA-problemområden samt att gällande större planer inom
området har angivits. För definition av begreppen, se nämnda program. Då programmet för VAutveckling är ett levande dokument, där täta uppdateringar av områdenas status och utveckling
förväntas ske kommer inte de i nuläget utpekade områdena att omnämnas särskilt i översiktsplanen.
Istället hänvisas till programmet och till det pågående arbetet) med att via GIS kartlägga och bedöma
områden som idag saknar kommunal VA-försörjning.

Gemensamhetsanläggningar för vatten
Större vattenverk som inte sköts i kommunal regi är så kallade gemensamhetsanläggningar. Nedan
listas de gemensamhetsanläggningar i det södra området som omfattas av SLVFS 2001:30 dvs tar
upp mer än 10 m3/dygn eller förser fler än 50 personekvivalenter.
x Västanvik samfällighetsförening
x Björkudden-Granö samfällighetsförening
x Oxhalsö samfällighetsförening
x Enviken samfällighetsförening
x Grovstanäs samfällighetsförening
x Gärdsnäs samfällighetsförening
x Riala kyrkväg
x Källsmora samfällighet

Gemensamhetsanläggningar för avlopp
Större avloppsanläggningar för mer än 25 personer och som inte har kommunen som huvudman utan
drivs av en samfällighetsförening eller annan privat huvudman brukar benämnas
gemensamhetsanläggning. Utöver kommunal VA-försörjning och enskilda avlopp finns inom södra
delen ca 14 stycken gemensamhetsanläggningar för avlopp som betjänar 25-200 personer.

176

Enskilt vatten och avlopp
Ca 80 % av de mantalsskrivna och nästan alla fritidsboende har enskilda vatten- och
avloppslösningar. Även i södra delen finns många planlagda fritidsområden fördelade över hela
området. Här finns några av de största planlagda fritidsområdena med flest antal fastigheter, såsom
Västanvik och Enviken med cirka 436 respektive 451 fastigheter. Många av fritidsområdena är
belägna inom områden med tunna jordlager och berg i dagen, där förutsättningarna för att anordna
långsiktigt hållbara enskilda avloppslösningar är begränsade. Inom flera av de planlagda
fritidsområdena sker succesivt en omvandling från fritids- till permanentboende, vilket ställer ökade
krav på robusta avloppsanläggningar som tål en året-runt belastning. I exempelvis Riala-Sättra är ca
40 % av fastigheterna permanentbebodda. Inom flera av de större planlagda områdena måste VAfrågan lösas gemensamt, t ex via kommunalt VA, för att få till stånd en långsiktigt hållbar VAförsörjning.
En omfattande utbyggnad av det kommunala VA-nätet pågår och planeras under de närmaste åren bl
a inom Rådmansö församling och i Bergshamra by respektive Envikens fritidsområde.
Inom Länna och Riala församlingar har alla enskilda avloppsanläggningar inventerats under åren
2000-2002 och bristfälliga WC-avlopp har åtgärdats.
De tunna jordlagren och de många planlagda fritidshusområdena som genomgår en pågående
permanentning i delområdet medför sämre förutsättningar för dricksvattentillgången. I delområdet
förekommer områden med höga kloridhalter i dricksvattnet vilket kan bero på låg grundvattenbildning
samt ett överuttag av grundvattnet, dvs hög belastning på grundvattenmagasinen. Många av
fritidshusområdenas vattenverk har inte kapacitet för att förse alla boende i föreningen vilket kan
resultera i tryckfall i ledningsnätet och att folk som bor lite högre upp i terrängen inte får något vatten.
Det genererar att fler fastighetsägare väljer att lösa VA-frågan enskilt genom att borra en egen brunn.
På så sätt får de vintervatten och kan höja standarden på fastigheten. Hamnvikens
samfällighetsförening på Yxlan är en stor förening med många enskilda brunnar bland fastigheterna.
För mer information om framtida avloppslösningar i södra delen av kommunen hänvisas till
kommunens ”VA-program”
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9 Naturvård och biologisk mångfald
9.1 Inledning
I begreppet naturvård innefattas en rad olika aspekter. I första hand tänker många på växt- och
djurarter och de naturtyper som de lever i. Men naturvård innehåller även andra delar; människans
utnyttjande av naturen för sin egen livsmiljö som till exempel för friluftsliv och odling, de geologiska
frågorna i form av berg och jord, kulturmiljön som i Norrtälje kommun ofta är integrerad med
naturvården och olika former av landskapsaspekter.
Norrtälje kommuns administrativa gränser omfattar två landskapstyper. Skärgården, kusten och
området söder om sjön Erken tillhör sprickdalslandskapet. Området norr om Erken utgör en liten del
av det slättområde som sträcker sig upp till norrlandsterrängens gräns. Landskapet har i relativt sen tid
rest sig ur havet. I stort sett hela kommunen består av en kalkfattig berggrund. Jordarterna är dock
kalkrika, särskilt i den norra halvan av kommunen.
Norrtälje kommun är en skärgårdskommun. Havsytan omfattar cirka 64 procent av kommunens totala
yta och inräknas de cirka 10 000 öar, holmar och skär så ökar ytan ytterligare. Ungefär en tredjedel av
skärgården i Stockholms län är belägen i Norrtälje kommun. Norrtälje kommun är den kommun som
har den största ytan skärgård bland landets alla kommuner.
Cirka 57 procent av kommunens landareal består av skogsmark där granen är det klart vanligaste
trädslaget. Lövträden uppnår cirka 14 procent (varav ek och andra så kallade ädellöv upptar knappt 1
procent). Skogarna är av relativt hög ålder eftersom cirka 15 procent är äldre än 100 år.
Odlingslandskapet omfattar cirka 20 procent av landytan. En tredjedel av länets åkermark är belägen i
kommunen (cirka 27 000 ha). I kommunen finns drygt 300 sjöar i sju större och flera mindre
avrinningsområden. De upptar cirka 6 procent av kommunens landyta. Sjöarna och vattendragen är
oftast näringsrika (figur 9.1).
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Figur 9.1 Arealfördelning av olika naturtyper i Norrtälje kommun. Totalt 5905,5 km2 (SCB)

9.2 Biologisk mångfald i Norrtälje kommun
9.2.1 Höga naturvärden på landskaps-, naturtyps- och artnivå
Norrtälje kommun tillhör ett av de artrikaste områdena i hela landet. Det beror på kombinationen av
skärgård, sjöar och vattendrag, odlingslandskap och skogar i ett småskaligt landskap där kalkrika
jordarter och gamla skogar är av särskild betydelse. Utbredningen av växt- och djurarter är beroende
av en mängd olika faktorer som t ex klimat, geologi, invandringshistorik, konkurrens och mänsklig
påverkan. Att en art är ovanlig kan alltså bero på naturliga eller mänskliga orsaker eller en
kombination av båda. I ett både regionalt, nationellt och internationellt perspektiv har Norrtälje
kommun höga naturvärden både på landskaps-, naturtyps- och artnivå.
Som ett exempel kan en inventering av antalet registrerade fågelarter per ruta som omfattar 25 km2
nämnas. Den visar att Norrtälje kommun har det största sammanhängande området av artrika rutor
(det vill säga mer än 100 registrerade arter/ruta) i hela landet.
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Skyddsvärda träd kan vara träd som är biologiskt eller kulturhistoriskt värdefulla. Sådana träd kan vara
grova träd, gamla träd, hålträd, hamlade träd eller träd med historia. Inventerade och skyddsvärda
träd i Norrtälje kommun finns registrerade på Trädportalen.
Norrtälje kommuns skärgård hyser mycket höga naturvärden. I ett internationellt perspektiv utgör
skärgården den mest unika och skyddsvärda naturtypen i Norrtälje kommun. Inte bara
ytterskärgårdens ostörda natur utan även inner- och mellanskärgårdens skogar, ängar, vikar och sund
har höga värden och är av stor betydelse för många växter och djur knutna till just denna miljö.
En av skärgårdens allra mest betydelsefulla naturtyper är de grunda havsvikarna. Dessa vikar har
mycket höga värden som födo- och reproduktionslokal för fisk och fågel och är därmed också viktiga
för att säkerställa ett uthålligt fiske i Östersjön. En inventering av länets trösklade vikar visar att av 88
grunda havsvikar i länet är endast 6 stycken relativt opåverkade. Tre av dessa ligger i Norrtälje
kommun. Övriga vikar är mer eller mindre påverkade av mänskliga aktiviteter.
En inventering av skyddsvärda grundområden i Svealands skärgård som bygger på parametrar i form
av naturvärden, betydelse för fisk och påverkansgrad visar att Norrtälje kommun innehar sju stycken
områden som inom dessa parametrar uppnår högsta värden. Inventeringen pekar även ut ytterligare
fyra områden som inte har inventerats men som troligen också har hög skyddspotential.
En kartläggning av skogsmarken i hela Sverige visar att andelen nyckelbiotoper (det vill säga områden
där man hittar eller kan förväntas hitta rödlistade arter) på den privatägda produktiva skogsmarken i
Norrtälje kommun är cirka 6 procent, vilket är en hög siffra i Sverige generellt sett (figur 9.2).
Genomsnittet för Sverige är 1,1 procent och för Stockholms län 4,6 procent. Den stora andelen privata
skogsägare i kommunen har bedrivit ett skogsbruk med småskaliga brukningsmetoder vilket är
anledningen till att Roslagens skogar har så höga naturvärden.

Figur 9.2 Nyckelbiotopstäthet på småskogsbrukets innehav för Sverige. Angivet som produktiv
nyckelbiotopsareal i relation till den inventerade produktiva skogsarealen (Skogsstyrelsen, 1999)
Under 1990-talet har fokus inom naturvården varit skog och statliga pengar har avsatts för att skydda
skog, framför allt barrnaturskog. Ett annat fokus har varit det öppna landskapet med dess betade
hagmarker och rester av slåtterängar, som har skyddats genom statligt miljöstöd till markägare eller
arrendator om skötsel av områdena. Naturvårdsarbetet i landet kommer med stor sannolikhet att
förändras under de närmaste åren så att även sjöar, vattendrag, havsmiljöer, tätortsnära områden och
områden för friluftsliv kommer att uppmärksammas och skyddas i större utsträckning.

Biologisk mångfald och hotade arter
I översiktsplanen nämns många områden som hyser biologisk mångfald. Biologisk mångfald är en
blandning mellan artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.
Flera naturtyper har minskat i areal både nationellt och lokalt och till följd av detta har också de arter
som är knutna till dessa miljöer minskat i antal vilket har gjort att den biologiska mångfalden hotas.
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9.2.2 Miljöersättning och gårdsstöd till ängs- och hagmarker
När man odlar och sköter sin mark på ett sätt som är bra för miljön kan man söka miljöersättning. Man
kan också få gårdsstöd för brukad åkermark, betesmark och slåtteräng. I Norrtälje kommun finns det
sammanlagt 42,5 km2 slåtter- och betesmarker som omfattas av gårdsstöd eller miljöersättning för
landsbygdsprogrammet. Det motsvarar 0,7 procent av kommunens totala yta. Slåtter- och
betesmarkerna delas in i kategorierna betes- och slåttermark med särskilda värden och allmänna
värden. Betesmark kan också delas in i skogsbete eller som mosaikbetesmark/andra gräsfattiga
marker.

9.3 De nationella målen
De nationella miljömålen med delmål antogs av regeringen 1999. Tidigare regionaliserades de
nationella delmålen till regionala miljömål. Framöver kommer dock inte nya regionala miljömål tas fram
utan man kommer att jobba med åtgärder direkt kopplade till de nationella miljömålen.
Levande skogar - Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Hav i balans och levande kust och skärgård - Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och
annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt
värdefulla områden skall skydda mot ingrepp och andra störningar.
Myllrande våtmarker - Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Levande sjöar och vattendrag - Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Ett rikt odlingslandskap - Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för den biologiska
produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och förstärks.
Ett rikt växt- och djurliv - Förlust av biologisk mångfald ska stoppas. Biologisk mångfald och biologiska
resurser såväl på land som i vatten ska nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald
upprätthålls på landskapsnivå. Andelen hotade arter ska minska.

9.4 Skyddad natur
9.4.1 Inledning skyddad natur
En av naturvårdens viktigaste åtgärder är att genom beslut skydda värdefulla naturområden enligt lag.
Det finns en rad olika sätt att skydda naturområden och de flesta typer av skyddsområden finns
företrädda i Norrtälje kommun. Starkaste skydd har Natura 2000-områdena och Ängsö nationalpark. I
tabell 9.1 finns en sammanställning över samtliga naturskydd i kommunen.
Tabell 9.1. Sammanställning över naturskydd i Norrtälje kommun.
Typ av skydd

Antal

Areal
(km2)

Andel av kommunens totala yta
(%)

Riksintresse samlade natur- och kulturvärden

1

4 128

72,0

Riksintresse naturvård

22

1 742

29,5

Baltic Sea Protected Area (HELCOM)

2

274,9

4,7

Natura 2000 (EU:s habitatdirektiv)

106

100

1,7

EU:s fågeldirektiv Natura 2000 fågel

4

29,7

0,5

Nationalpark

1

1,9

0,03
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Naturreservat

74

139,6

2,4

Interimistiskt naturreservat

0

0

0

Skydd för landskapsbilden

19

43,6

0,7

Fågelskyddsområde

14

4,4

0,07

Sälskyddsområde

2

41,1

0,7

Naturminne

27

-

-

Generellt biotopskyddsområde

-

-

-

Biotopskyddsområde

126

5,6

0,09

Naturvårdsavtal

73

5,7

0,1

Strandskydd

-

-

-

Samrådsområde

3

3,7

0,06

Fredningsområden för fisk

13

3,2

0,05

Trädfällningsförbud i detaljplaner

-

-

-

Ängs- och hagmarker som omfattas av
stödbidrag
Fridlysta växter och djur (Känd förekomst i
länet)

-

42,5

0,7

~ 50
arter

-

-

Naturskyddet i Sverige är till stor del inriktat på att skydda skog. De senaste naturreservaten i Norrtälje
kommun är värdefulla skogsmiljöer och inrättade för att bevara skogens biologiska mångfald. De flesta
naturreservat i skärgården avsattes under 1970-talet till förmån för friluftslivet. Norrtälje kommun har
inrättat fyra kommunala naturreservat; Lindholmen, Vigelsjö, Rönnskärs udde och Oxnäset.

9.4.2 Nationalpark
För att skydda större sammanhängande områden av en viss landskapstyp kan nationalparker instiftas.
Det är regering och riksdag som beslutar om inrättandet av en nationalpark. En förutsättning för att
inrätta en nationalpark är att marken ägs av staten.
I Norrtälje kommun finns en nationalpark, Ängsö nationalpark, som inrättades genom beslut av
riksdagen den 25 maj år 1909. Det var den första nationalparken som bildades i Sverige och därmed
även det första naturskyddade området. Ängsö nationalpark har en yta på 1,9 km², vilket är 0,03
procent av kommunens totala yta.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 7 kap 2 och 3 §§, Nationalparksförordningen (1987:938)
Förklaring: Syftet med skyddet enligt miljöbalken är att bevara större sammanhängande områden
av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.

9.4.3 Naturreservat
Med stöd av miljöbalken 7 kap 4 § kan kommunen eller länsstyrelsen inrätta naturreservat till skydd för
naturen och den biologiska mångfalden. Naturreservat kan även inrättas till förmån för friluftslivet. Vad
man får och inte får göra i ett naturreservat regleras i särskilda föreskrifter som är speciella för
respektive område. Skötsel av ett naturreservat sker enligt en skötselplan och olika reservat kräver
olika skötsel för att naturvärdena ska finnas kvar i framtiden.
Innan inrättande av ett naturreservat sker alltid en förhandling mellan markägare och den myndighet
som inrättar reservatet. Markägaren har rätt till ersättning om inrättandet innebär en inskränkning i
användningen av marken och därmed ett inkomstbortfall.
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I Norrtälje kommun finns 74 stycken naturreservat. Ser man på den totala skyddade ytan land och
vatten täcker naturreservaten en yta på 139,6 km², vilket motsvarar 2,4 procent av kommunens totala
vatten- och landyta. Naturreservaten i Norrtälje kommun redovisas i tabell 9.2 och i figur 9.3.
Tabell 9.2. Naturreservat i Norrtälje kommun.
Skog

Inrättningsår

Beskrivning

Arsläjan

Total yta resp.
(Landyta) ha
89 (27)

2002

Kustområde med varierade skogs- och strandmiljöer.

Aspdalssjön

119 (90)

1996

Björinge

53

1999

Lövskogsområde med inslag av ädellövträd, orörd
gammal granskog, våtmarker.
Naturbarrskog och lövskog. Myrmark och död ved.

Borgskogen

37

1997

Borntorp

15

2000

Brännström

63

2009

Bränntorpet

29

2009

Bullerskär

7,7

1994

Edebo-Sättra
urskog
Grundsjömossarna

26

2006

226 (225)

2001

Gullunge

38

2008

Hummelberget

70 (69)

2006

Häverö-Bergby

129 (124)

1983

Igelsjön

97 (96)

2006

Kamsmosskogen

24

2008

Karlsdalsmossen

120 (114,5)

2011

Kornamossen

70

2006

Liss-Mårdsjöskogen

22 (20)

2006

Lohärad-Svartkärret

14

2011

Lövdalsskogen

46

2005

Mornäsan

21

2006

MåsjönBorudamyren
Mörtsjöskogen

90

2001

29

2004

Norrhenninge

14,4

2008

Norrskogen

20,4

2009

Naturskogsartad äldre blandskog, hällmarkspartier,
fuktigasänkor, död ved.
Naturskogsliknande barr- och barrblandskog, hög
tillgång på död ved.
Äldre barrskog med inslag av lövträd, död ved,
kalkpåverkad mark, goda förutsättningar för skogsfågel
och tjäder.
Kalkpåverkade örtrika granskogar och sumpskogar
Ö som består av svallad morän bevuxen med
naturskogsartad unik granskog
Äldre barrskog, inslag av lövsumpskog och god tillgång
på död ved.
Två myrkomplex med omgivande äldre naturskogar.
Barrdominerad naturskog med höjdpartier och
sumpskog, rik förekomst av död ved, källpåverkad
mark.
Blockrikt naturskogsområde med blockfria ytor av friska
och fuktiga partier samt kärr.
Omväxlande täta granskogar, lövlundar, kärrmarker,
vassområden, hagmarker. Mycket stora botaniska
värden.
Varierat område med myrkomplex och gamla skogar.
Småkuperat och bevuxet med gammal barr- och
barrblandskog. Senvuxna träd, lodytor, alkärr och
klapperstensluttning. Örtrik flora.
Öppen mosse med våtmarker och omgivande
barrskogar samt äldre sumpskogar.
Myrkomplex av mossar, sumpskogar och kärr.
Barrskogsområde med ett påtagligt inslag av lövträd,
en öppen myrmark och en sjö.
Äldre sumpskog omgiven av örtrik granskog. En bäck
rinner genom området. Många arter av mossor och
lavar.
Variationsrik barrdominerad skog med sällsynt
kryptogamflora.
Barrskogsdominerat område där skogsbete har
bedrivits under lång tid.
Örtrikt skogs- och myrområde med naturskogskvaliteter
till största delen opåverkad av modernt skogsbruk.
Grandominerat, variationsrikt skogsområde som länge
har varit orört. Mindre våtmarker och sumpskog med
död ved.
Olikåldrig flerskiktad gran- och aspdominerad skog.
Många äldre träd, rikligt med död ved. och intressant
kryptogam- och kärlväxtflora.
Åldre löv- och barrskog, till stor del sumpskog. Blockrik
och kalkpåverkad mark. Död ved och rik
kryptogamflora.

182

Oxnäset

7,7

2002

Rimsjöskogen

30

1996

Råda

8,4

1975

Rörvik

25 (11)

1981

Smedsmoraskogen

107

2006

Storanden

93

2008

Storvikaren

27

2011

Ströja

24

2001

Svartkärret

50

2006

Vickelsjön

34

1999

Vågsjön

51 (47)

2005

Ön-Bokulludden

15

2003

Kulturmark

Inrättningsår

Häverö prästäng

Total yta resp.
(Landyta) ha
48

Lindholmen

4

1996

Norra Malma

9

1999

Riddersholm

640 (356)

1998

Rimsjö

5,6

1946

Större slåtteräng som hävdas på traditionellt sätt.
Mycket artrik flora.
Berg- och moränkulle bevuxen med lövträd som hyser
mer eller mindre ovanliga arter. Rester av betesmarker.
Kuperad ekhage med gravfält från yngre järnåldern.
Viktig lokal för fåglar och fladdermöss.
Lövskogsklädd kuperad terräng med småskaligt
odlingslandskap med naturbetesmarker och
kalkpåverkade strandängar. Rikkärr.
Två betade ekhagar med järnåldersgravfält.

Storängen

5,2

1963

Odlingslandskap med betesmark och slåtteräng.

Tranvik

370 (236)

1978

Skärgårdsjordbruk med småskaligt odlingslandskap.
Betade strandängar och ekbackar.

Vigelsjö

69

1998

Skärgård

Inrättningsår

Beskrivning

Arholma-Idö

Total yta resp.
(Landyta) ha
1233

1978

Fiskarudden

4,4

1973

Furusundsfjärden

373 (24)

1974

Fårholmen

13

1974

Gränskäret

24 (6)

1974

Öppna odlingslandskap med åkrar och betesmarker,
artrik orkidérik flora, barrskog, hällmarker
Udde med gammal betesmark med rik och för
skärgården karaktäristisk flora.
Oexploaterat innerskärgårdsområde som innefattar
flera öar med lövskog, varav en innehar en hassellund.
Två glest granbevuxna öar med spridda inslag av
lövträd. Innehar en äldre betesmark, viktig
häckningsplats för sjöfågel.
Tre öar med omgivande skär, badklippor

Hallskäret

8,8

1971

Klippan-Finnala

7,4

1974

1973

Barrskogsbevuxen udde med gammal, under lång tid
orörd barrskog. Hyser många arter som är knutna till
gammal, orörd skog.
Gammal, grandominerad barrblandskog. Sankmark i
centrala delen. Ovanliga orkidéer och kryptogamer.
Mindre skogsområde med kalkpåverkad flora som
hyser sällsynta arter.
Udde med lundartad ädellövskog och barrskogspartier.
Mindre kalkfuktäng med en rik flora.
Gammal granskog med ett större tallbevuxet
mosseplan. Stråk av lövklädda laggkärr och
gransumpskogar. Rik kryptogamflora.
Våtmarkskomplex med omgivande äldre barrskogar.
Rikkärr med höga botaniska värden.
Variationsrik barrdominerad skog med äldre träd och
sumpskogsmiljöer.
Barrnaturskog, med inslag av blockrik terräng och
hällmarksbunden skog. Rikligt med död ved och rek
kryptogamflora.
Äldre barrskogsområde med påtagligt inslag av lövträd,
våtmarker och sjöar. Rik kryptogamflora knutna till
lövträden.
Luckig skog med skogskärr och sumpskogsavsnitt. Hög
förekomst av rödlistade arter.
Barrskogsdominerat område med stort lövskogsinslag,
död ved och äldre träd av asp och gran.
Gammal skog med viss storblockighet och död ved i
olika nedbrytningsgrad.
Beskrivning

Kobbar och skär. Ett representativt område av
ytterskärgårdens natur.
Öar. Barr- och lövskogsklädda med steniga stränder
och klipphällar.
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Kudoxa

24

1970

Ö med släta granitklippor, grunda vikar, enbuskage och
alskog.
Del av bergig, blandskogsbevuxen ö.

Lettholmen

8

1970

Lidö

1212 (322)

2000

Linkudden

18 (14)

1969

Långgrundet

9

1974

Marum

38

1974

Norrpada

36

1975

Salskären

76 (5)

1973

Själbottna-Östra
Lagnö
Stensholmen

532 (150)

1977

46 (16)

1971

Stora Sunnkobben

7,1

1974

Stångskär

32 (9)

1974

Svenska Björn

3980 (4)

1996

Svenska högarna

2667 (102)

1976

Vidinge

39

1974

Vidingsöra

21

1975

Övriga

Inrättningsår

Fäviksgrundet

Total yta resp.
(Landyta) ha
0,6

En större ö med omgivande mindre öar. Flackt och
barrskogsbevuxet, utvecklad lundflora, åker- och
betesmarker.
Udde med hällmarkstallskog, gran- och lövskog, öppna
betesmarker med typisk hävdgynnad flora, släta
klippor.
Del av ö med gles hällmarkstallskog och bred
klippstrand.
Två separata områden samt ett par mindre öar med
häckplats för fågel. Badplats med angränsande skog.
Ytterskärgård med höga bergknallar, glacialslipade
hällar och dalsänkor med lövträd. Värdefullt för
häckande sjöfågel.
Öar och skär, bevuxna med lövskog som innehar
växlande flacka klippor och steniga stränder
Mellanskärgårdsområde med strövvänliga barrskogar
och hällmarksområden. Restaurerat odlingslandskap.
Öar med äldre barrskog och spår av gammal
odlingsmark med hamlade träd och slåtteräng.
Två i närmaste kala öar i ytterskärgården med för
området en typisk flora.
Öar bevuxna med maritim lövskog. Hällar och
torrängar.
Stort ytterskärgårdsområde med drygt 20 kobbar och
skär och är ett av landets förnämsta uppehållsområden
för gråsäl.
Ögrupp ytterst i Stockholms skärgård. Karg
utskärgårdsnatur med kala renspolade hällar.
Intressant fågelfauna.
Typisk utskärgårdsnatur med hällmarker, rishedar,
ljung, hjortron och krypen och mellanliggande
dalsänkor med tät lövskog.
Större ö med tät och frodig vegetation och mindre
omkringliggande öar med flacka och steniga stränder.
Beskrivning

1970

Liten lövskogsbevuxen ö

Malmsjön

11

1970

Mårdsjön

24

2011

Rönnskärs udde

2,3

2002

Södergarn

25

2003

Tullviksbäcken

197 (97)

1989

Våtmark med sumpskogar och omgivande
barrblandskog. Kalkgynnad flora.
Skogstjärn omgiven av rikkärr, sumpskog och
kalkpåverkad barrskog. Rikkärrsflora.
Skogs- och hällmarksområde vid Ålands hav som är en
klassisk fågellokal.
Ö i sjön Erken med ädellövskog på blockrik mark. Riklig
förekomst av död ved och fältskikt med lundarter.
Två bäckflöden närmast havet med närmaste
omgivningar. Ett av de viktigaste naturliga
reproduktionsområdena för havsöring.
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Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 7 kap 4 – 8 §§
Förklaring: Syftet med skyddet enligt miljöbalken är att bevara områdena för framtiden. Det är
viktigt att värdena i de skyddade områdena inte förstörs. Undantag och dispenser från gällande
föreskrifter i de skyddade områdena får endast ges om arbetsföretaget eller åtgärden inte skadar
naturvärdena och går att förena med syftet för det skyddade området.

9.4.4 Fågel- och sälskyddsområde
Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken 7 kap 12 § besluta om föreskrifter för jakt
och fiske, respektive allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig, inom ett område som har
rikt djurliv. Ofta handlar skyddet om landstigningsförbud under vissa tider på året. Det finns två typer
av djurskyddsområden, sälskyddsområde och fågelskyddsområde. I Norrtälje kommun finns 2 stycken
sälskyddsområden och 14 stycken fågelskyddsområden. De täcker tillsammans en yta av 45,5 km2
vilket motsvarar 0,8 procent av kommunens totala yta. Djurskyddsområden redovisas i figur 9.3.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 7 kap 12 §
Förklaring: Syftet med skyddet enligt miljöbalken är att bevara områdena för framtiden. Undantag
och dispenser från gällande föreskrifter i de skyddade områdena får endast ges om
arbetsföretaget eller åtgärden inte skadar naturvärdena och går att förena med syftet för det
skyddade området.

9.4.5 Naturminne
Naturminnen kan pekas ut med stöd av miljöbalken 7 kap 10 §. De är ofta mindre enstaka objekt och
de flesta naturminnena skyddar biologiska värden, till exempel träd, medan andra är av geologiskt
intresse. Av länets 139 naturminnen ligger 27 stycken i Norrtälje kommun, vilket innebär att Norrtälje
kommun har flest naturminnen i länet. Kommunens naturminnen består framförallt av större träd, men
det finns även en dubbelradig allé, en blockformation och ett klapperstensfält. Naturminnen redovisas i
figur 9.3.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 7 kap 10 §
Förklaring: Syftet med skyddet enligt miljöbalken är att bevara områdena för framtiden. Undantag
och dispenser från gällande föreskrifter i de skyddade områdena får endast ges om
arbetsföretaget eller åtgärden inte skadar naturvärdena och går att förena med syftet för det
skyddade området.

9.4.6 Fiskefredningsområde
För att motverka nedgången i kustfiskebestånden har fredningsområden avsatts för fisk i Stockholms
skärgård. I Norrtälje kommun finns 13 stycken fiskefredningsområden fördelade på 11 stycken vikar
och 2 stycken vattendrag, vilka tillsammans täcker en yta på 3,2 km2 vilket motsvarar 0,05 procent av
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kommunens totala yta. I vikar som är fiskefredningsområden råder fiskeförbud under perioden 1 april15 juni och i åmynningar som är fiskefredningsområden råder fiskeförbud på hösten, då går bland
annat öringen upp i vattendragen för att leka. Fiskefredningsområden redovisas i figur 9.3.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön.
Förklaring: Syftet med skyddet enligt regeringens proposition (2004/05:150), svenska miljömål –
ett gemensamt uppdrag, är att bidra till att minska risken för beståndskollaps, att bygga upp
fiskbestånd med diversifierad storleksfördelning och en naturlig genetisk sammansättning och att
skydda naturvärden.

9.4.7 Samrådsområden
Samrådsområden är en typ av skyddsområden som länsstyrelsen beslutar om när man vill reglera
vissa slag av verksamheter och åtgärder. I Norrtälje kommun finns tre samrådsområden som totalt
omfattar 3,7 km2. Brevik-Håtö består av ett område med moränryggar av stort geovetenskapligt värde.
I området råder förbud mot schaktning och grävning. Hemmarö är viltrik och hyser hotade djurarter.
Tullviksbäcken är ett tillrinningsområde för bäck med öring. Samrådsområden redovisas i figur 9.3.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 12 kap 6 §
Förklaring: Syftet med skyddet enligt miljöbalken är att bevara områdena för framtiden. Undantag
och dispenser från gällande föreskrifter i de skyddade områdena får endast ges om
arbetsföretaget eller åtgärden inte skadar naturvärdena och går att förena med syftet för det
skyddade området.
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Figur 9.3 Skyddad natur i Norrtälje kommun
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9.4.8 Fridlysta växter och djur
Det finns flera skäl till att fridlysa arter, gemensamt är att deras fortlevnad är hotad. Vissa arter är
hotade på grund av att de är sällsynta och/eller attraktiva för insamling hos allmänheten. Arter kan
också fridlysas för att Sverige ska uppfylla åtaganden i internationella konventioner. Arter som är
fridlysta får inte plockas, samlas in eller skadas. För vissa arter är det också förbjudet att skada deras
livsmiljöer. Det finns i länet ett 50-tal fridlysta arter med känd förekomst. Av dessa ingår samtliga grodoch kräldjur (10 stycken), 13 stycken ryggradslösa djur, 23 arter växter samt alla arter orkidéer, 5
stycken mossor och 3 stycken svampar. Dessutom är alla vilda fåglar och däggdjur och deras ägg
fredade. Vissa arter och deras livsmiljöer är även skyddade enligt EU:s art- och habitatdirektiv.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 8 kap, Artskyddsförordningen, jaktlagen, jaktförordningen, Art- och
habitatdirektivet, fågeldirektivet.

9.4.9 Skydd för landskapsbilden
Sedan gammalt finns inom kommunen områden som är skyddade enligt 19 § i den tidigare
naturvårdslagen. Besluten syftar till att skydda landskapsbilden och skyddsområdena kallas ofta för
landskapsbildskydd. Områdena består oftast av sockenkyrkan med omgivande kulturlandskap. I
områdena råder förbud mot att t ex att uppföra byggnad, anlägga upplag, bygga vägar, avverka och
schakta. Dispens kan ges av Länsstyrelsen. Enligt 9 § lagen om införande av miljöbalken skall de
gamla besluten enligt 19 § naturvårdslagen anses gälla med stöd av motsvarande bestämmelser i
miljöbalken. Det betyder i praktiken att områdena är att betrakta som naturreservat. I Norrtälje
kommun finns 19 stycken områden som är skyddade för landskapsbilden. De täcker tillsammans en
yta av 43,6 km2 vilket motsvarar 0,7 procent av kommunens totala yta. Landskapsbildskydden
beskrivs närmare i text och på karta i kapitel 12, Kulturmiljö.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 7 kap 4 – 8 §§
Förklaring: De redovisade områdena är skyddade med hänsyn till värdena för landskapsbilden
och kulturmiljön. Det är viktigt att dessa värden bevaras för framtiden och inte sönderdelas av
ogenomtänkta ingrepp i miljön. Undantag och dispenser från gällande föreskrifter i de skyddade
områdena får endast ges om arbetsföretaget eller åtgärden inte skadar värdena och går att förena
med syftet för det skyddade området. Beslut som rör landskapsbildskydd fattas av Länsstyrelsen.

9.4.10 Baltic sea protected area (BSPA)
Sverige har genom internationella konventioner åtagit sig att skydda värdefulla havsmiljöer i Östersjön.
Det innebär att svenska havsområden ingår i gemensamma nätverk av skyddade områden och att de
skyddas med stöd av svensk lagstiftning. I nätverket för Östersjön (HELCOM) ingår områden som
kallas BSPA (Baltic Sea Protected Areas). Totalt har Stockholms län fyra BSPA-områden, varav två
delvis ligger inom Norrtälje kommun: Stora Nassa–Svenska Högarna och Gräsö-Singö. Totalt har
Sverige rapporterat in 28 stycken representativa BSPA-områden som ska skyddas långsiktigt.
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Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Ett BSPA-område ska ha ett långsiktigt skydd eller innehålla en eller flera värdekärnor
som är långsiktigt skyddade, men med en bevarandeplan för hela området. Skyddsinstrument som
anses som långsiktigt skydd: Nationalpark (MB 7 kap 2§), Naturreservat (MB 7 kap 4§),
Biotopskydd (MB 7 kap 11§), Natura 2000-områden med fastställd bevarandeplan (MB 7 kap 28§)
både enligt habitatdirektivet och enligt fågeldirektivet, Fiskelagen 19-20§§, jordabalken 7 kap 3§,
biosfärsområde, världsarv som skyddar marina naturvärden.

9.4.11 Biotopskyddsområde och naturvårdsavtal
Små områden av värde för växt- och djurlivet kan skyddas i form av biotopskydd med stöd av
miljöbalken 7 kap 11§. Ofta är dessa områden mindre än 10 hektar. Generellt skydd gäller för vissa
angivna småbiotoper i odlingslandskapet. Alla dessa är alltså redan skyddade enligt lag och för att
göra några åtgärder krävs dispens från länsstyrelsen. De typer av småbiotoper i odlingslandskapet
som är skyddade med generellt biotopskydd och som förekommer i Norrtälje kommun är:
x
x
x
x
x
x

Alléer
Stenmurar i jordbruksmark
Odlingsrösen i jordbruksmark
Åkerholmar
Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
Källor med omgivande våtmark i jordbruksmark

De generella biotopskydden finns inte redovisade på något kartmaterial. De är även bristfälligt
inventerade. I kommunen finns det åtminstone 24 större alléer och antalet småvatten i jordbruksmark
kan uppskattas till åtminstone 100 st. För övriga småbiotoper finns inga mängduppskattningar gjorda.
Länsstyrelsen kan även genom beslut inrätta biotopskydd av rik- och kalkkärr, naturliga ängar och
naturbetesmarker, naturliga bäckfåror och ras eller bergbranter under förutsättning att de är belägna i
jordbruksmark.
Skogsvårdstyrelsen kan inrätta biotopskydd i skogsmark för biotoper som till exempel äldre
naturskogsartade lövbestånd, äldre naturskogsartade ädellövskogsbestånd, urskogsartade
barrskogsbestånd och äldre skogsbeten. I Norrtälje kommun finns 126 stycken biotopskyddsområden
på skogsmark som tillsammans täcker en yta av 5,6 km2 vilket motsvarar en bråkdel av kommunens
totala yta. Skogsvårdsstyrelsen kan även teckna ett så kallade naturvårdsavtal med markägare för att
skydda värdefull skogsmark som t ex lekplats för tjäder. I Norrtälje kommun finns 73 stycken
naturvårdsavtal på skogsmark som tillsammans täcker en yta av 5,7 km2 vilket motsvarar en bråkdel
av kommunens totala yta. Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal redovisas i figur 9.4.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 7 kap 11§
Förklaring: Syftet med skyddet enligt miljöbalken eller som naturvårdsavtal är att bevara
områdena för framtiden. Undantag och dispenser från gällande föreskrifter i de skyddade
områdena får endast ges om arbetsföretaget eller åtgärden inte skadar naturvärdena och går att
förena med syftet för det skyddade området.
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Figur 9.4 Områden med biotopskyddsområden och naturvårdsavtal
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9.4.12 Trädfällningsförbud i detaljplaner
I Norrtälje kommun finns det detaljplaner i vilka det ingår områden där det råder förbud mot trädfällning
genom beslut enligt den tidigare 110 § i byggnadslagen. Detaljplanerna kan omfatta såväl permanentsom fritidsboende. Syftet är att grönområdena inte skall förstöras genom felaktig skötsel. För att få
utföra åtgärder måste tillstånd ges av byggnadsnämnden. Bestämmelsen är viktig eftersom många
detaljplaner innehåller värdefulla trädbestånd av till exempel gamla grova ekar.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Den tidigare byggnadslagen 110 §.
Förklaring: Syftet med skyddet enligt den tidigare naturvårdslagen är att bevara grönområdena i
detaljplanerna för framtiden. Viss skogsskötsel kan tillåtas om det behövs för skogsvården,
naturvården eller friluftslivet. Dispenser från gällande föreskrifter i detaljplanerna får endast ges
om arbetsföretaget eller åtgärden inte skadar natur- eller friluftslivsvärdena och går att förena med
syftet för skyddet.

9.5 Ekologiskt särskilt känsliga områden
9.5.1 Inledning
Enligt Miljöbalkens 3 kap 3 § skall mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk
synpunkt så långt som möjligt skyddas. Sådana områden kan vara av olika karaktär beroende på
vilken ekologisk funktion de har. Enligt miljöbalken kan följande områden betraktas som ekologiskt
särskilt känsliga; områden som är hårt belastade av miljöföroreningar av olika slag, områden med
instabila produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar, områden som inrymmer
växt- och djurarter som är rödlistade (det vill säga löper risk i varierande grad att försvinna från landet)
eller områden som har särskilda ekologiska värden. Områdena är i första hand utpekade utifrån
naturmiljöns känslighet och inte från områdenas särart för vetenskapen eller friluftslivet. Utpekandet av
ekologiskt särskilt känsliga områden sammanfaller till viss del med områden som enligt kapitel 9 i
översiktsplanen har höga naturvärden eller enligt kapitel 11 är stora och opåverkade. Mål för de
ekologiskt särskilt känsliga områdena sammanfaller med de mål som redovisas i kapitel 8 om vatten
och i detta kapitel 9, avsnitten om naturvård.
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Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 3 kap 3 §.
Förklaring: Mark- och vattenområden som är ekologiskt särskilt känsliga i ekologisk synpunkt
skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. De mark- och
vattenområden som skall ges ett skydd genom paragrafen är främst områden med instabila
produktionsförhållanden och ogynnsamma återväxtförutsättningar, områden som inrymmer växtoch djurarter som är utrotningshotade samt områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som
samtidigt inrymmer särskilda ekologiska värden, har betydelse som genbank m.m. Ett viktigt syfte
med bestämmelsen är att slå vakt om den biologiska mångfalden i naturen genom skydd av arter
vilkas existens är hotade.
Vägledning för hantering: I tillståndsgivning, planer och projekt i ett ekologiskt särskilt känsligt
område ska en konsekvensbedömning ske med avseende på hur det ekologiskt särskilt känsliga
området kan påverkas. Norrtälje kommun klassar följande områden som ekologiskt särskilt
känsliga:
Vatten- och markområden som är belastade av näringsämnen och/eller miljöföroreningar, markoch vattenområden som hyser rödlistade växter och djur, nyckelbiotoper, område med naturvärde
enligt Skogsstyrelsen, häcknings-, rast- och övervintringsområden för sjöfågel, övervintringslokaler
för fladdermöss, kustvattendrag som mynnar i havet, slåtterängar- och naturbetesmarker,
sumpskogar och våtmarker och vattenförekomster med miljökvalitetsnormer.

9.5.2 Ekologiskt särskilt känsliga områden i Norrtälje kommun
Följande ekologiskt särskilt känsliga områden finns i Norrtälje kommun:
Vatten- och markområden som är belastade av näringsämnen och eller miljöföroreningar
1. Sjöar och vattendrag med av vattenmyndigheten fastställd miljökvalitetsnorm. God vattenstatus ska
uppnås senast 2015 eller det år som vattenmyndigheten fastställt. Generellt får inget vatten försämras.
Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster återfinns i den nationella databasen VISS
(VattenInformationsSystemSverige).
2. Havsområden, havsvikar, havssund, stora farleder och hamnområden med höga halter av fosfor
och kväve, begränsad vattenomsättning, höga metallhalter i bottensediment eller syrebrist i
djupområden. Ytterligare hög belastning av fosfor, kväve, tungmetaller eller andra miljögifter påverkar
områdena mycket negativt.
3. Markområden med avloppsutsläpp från oreglerad bebyggelse som blivit så betydande att en fortsatt
exploatering kan äventyra vattenförsörjning och eventuellt medföra olägenhet för människors hälsa.
Även andra miljöstörda områden ingår där grundvattensituationen kan vara påverkad av industri,
avfallsanläggningar, bergtäkter och liknande.

Områden som inrymmer växt- och djurarter som är rödlistade
4. Mark- och vattenområden som hyser rödlistade växter och djur (det vill säga arter som löper risk i
varierande grad att försvinna från landet). Totalt har det påträffats 667 stycken växt- och djurarter i
Norrtälje kommun som är rödlistade. Den första noteringen är från år 1800 men de flesta är från
senare delen av 1900-talet och 2000-talet. De 667 arterna är hittade vid totalt 25 183 olika tillfällen.
I vissa delar av kommunen finns ansamlingar av rödlistade arter. Som exempel kan nämnas norra
delen av Häverö socken och västra delen av Edebo socken. Här beror ansamlingarna på att det finns
vissa naturbetingelser som är viktiga för förekomsten av rödlistade arter. I exemplen handlar det om
kalkrika marker respektive orörda skogar med död ved. Fyndlokalerna för rödlistade arter är ofta små
och är därför ekologiskt känsliga mot negativ på verkan av allehanda slag.

Områden som har särskilda ekologiska värden
5. Nyckelbiotoper definieras som skogsområden som är eller kan vara hemvist för rödlistade arter. I
Norrtälje kommun finns 1221 stycken nyckelbiotoper med en total areal om 63,5 km2. Det motsvarar
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cirka 6,9 procent av den privatägda produktiva skogsmarken. Norrtälje kommun har den största
andelen nyckelbiotoper av landets alla kommuner. Det finns flera anledningar, men framför allt att
skogen har brukats på ett sådant sätt att höga naturvärden i form av gammal skog, död ved, hög
andel lövträd och därmed förekomst av rödlistade arter, har uppstått. Nyckelbiotoperna har betydelse
för den ekologiska funktionen i skogslandskapet och många är känsliga framför allt mot avverkningar.
Det finns även många nyckelbiotoper som är beroende av adekvat skötsel för att värdena skall bestå,
till exempel avverkning av gran som skuggar gamla ekar. Det är viktigt att naturvärdena i de skogliga
nyckelbiotoperna bevaras samtidigt som markägarens intressen kan tillgodoses så långt som möjligt.
För att skydda nyckelbiotoperna beslutar skogsvårdsstyrelsen om biotopskyddsområden eller skriver
ett naturvårdsavtal med markägarna. I kommunen finns 126 stycken biotopskydd och 73 stycken
naturvårdsavtal vilka totalt omfattar 11,4 km2. För de större nyckelbiotoperna kan Länsstyrelsen
besluta om naturreservat. Ekonomisk ersättning utbetalas av staten för att skogen inte får avverkas.
För att lösa ersättningsfrågorna vid skydd av nyckelbiotoper har en samrådsgrupp bildats mellan
länsstyrelsen, skogsvårdsstyrelsen och Mellanskog. I de områden som skyddas bör de markägare
som så önskar kvarstå som markägare samt bli involverade i förvaltning och skötsel av området.
Nyckelbiotopernas utbredning i kommunen framgår av figur 9.5.
Skogsstyrelsen har tagit fram termen ”objekt med naturvärden” för tillämpning i samband med
naturvärdesinventeringar. Objekt med naturvärden är områden som innehar vissa naturvärden, men
som inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop. Dessa områden kan dock förväntas bli nyckelbiotoper
inom en inte alltför avlägsen framtid. Norrtälje kommun har 822 stycken objekt med naturvärden.
Dessa upptar tillsammans en yta på 44,3 km2 vilket utgör 0,8 procent av kommunens totala yta.
Naturvärdenas utbredning i kommunen framgår i figur 9.5.
6. Häcknings-, rast- och övervintringsområden för sjöfågel. Flera sjöar i kommunen liksom vikar och
fjärdar i skärgården är viktiga lokaler för häckning, rastning och övervintring för sjöfåglar. Områdena är
känsliga mot framför allt ekologiska förändringar av ekosystemen och utsläpp av olja. Områdena
redovisas närmare i kapitel 8, Vatten. En tidigare inventering av häckande kustfågelarter i hela
kommunens kust- och skärgårdsområde visar vilka områden som är värdefulla för fågellivet.
7. Övervintringslokaler för fladdermöss. Norrtälje kommun är känt för sin rika fladdermusfauna och
enligt en inventering finns här 11 av de 14 arter som är påträffade i Sverige. Tillgång på lämpliga
övervintringslokaler i stora gamla ihåliga träd eller byggnader är avgörande för förekomst av
fladdermöss. Två områden som är särskilt viktiga är Skedviken vid Mörby slottsruin i Fasterna socken
samt Kristineholm vid Erken i Lohärads socken. Fladdermössen är under vinterdvalan känsliga för
störningar.
8. Kustvattendrag som mynnar i havet. Längs kommunens kust mynnar många mindre vattendrag
som är viktiga lek- och uppväxtmiljöer för vandrande fisk. Exempel på fiskarter som nyttjar
kustvattendragen för lek är gädda, abborre, id, havsöring, mört och braxen. Kustvattendragen är
känsliga mot uttorkning, torrläggning, igenväxta mynningar, stängda vandringsvägar som dammar
med mera samt höga halter av närsalter och miljögifter. De 49 kustvattendragen redovisas i figur 9.6.
9. Slåtterängar och naturbetesmarker fyller en viktig funktion i landekosystemen eftersom många växtoch djurarter är knutna till den typen av marker. Det gäller framför allt fåglar, kärlväxter, fjärilar och
svampar. Sedan slutet av 1920-talet har slåtterängarnas areal i kommunen minskat med drygt 95
procent. Motsvarande siffra för naturbetesmarkerna är nästan 60 procent. Markerna är framförallt
känsliga mot upphörande slåtter- eller beteshävd men även gödsling, upplöjning och igenplantering är
negativt. Mellan år 2002-2004 utfördes en landsomfattande inventering av alla ängs- och betsmarker
som var större än 0,1 ha. Syftet var att undersöka var markerna finns och undersöka eventuella
speciella naturvärden och kulturlämningar inom respektive mark, t ex speciella växter eller gamla
byggnader. I Norrtälje kommun inventerades totalt 503 stycken ängs- och betesmarker som
tillsammans täckte en yta på 16,8 km2. Ängs- och hagmarker redovisas i figur 9.7.
10. Våtmarker har viktiga ekologiska funktioner. Ett rikt växt- och djurliv är beroende av våtmarker och
många hotade arter hör ihop med olika våtmarkstyper. Figur 9.9 visar våtmarksområden i Norrtälje
kommun. Våtmark kan innefatta mossar, kärr, sumpskogar, fuktängar, strandängar mm. Rikkärr är
t.ex. en hotad biotop som hyser många specialiserade och hotade arter inom flera organismgrupper
som är specifika för miljön, mestadels mossor, kärlväxter och landmollusker. En mycket stor andel av
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rikkärren i Stockholms län påträffas i Norrtälje kommun. Den höga andelen rikkärr i Norrtälje kommun
beror på markens höga halt av kalk till följd av glaciala avlagringar. (Längs kusten pågår fortfarande en
nybildning av kärr till följd av den glaciala landhöjningen). I en inventering som ägde rum i fem
kommuner i Stockholms län inventerades totalt 43 stycken rikkärr varav 37 stycken påträffades i
Norrtälje kommun. Rikkärren i kommunen tar upp en yta på totalt 1,9 km² vilket är 0,09 procent av
Norrtälje kommuns totala landareal. Sumpskogar eller våtmarksskog är skog som står på fuktig mark.
Den fuktiga miljön gör att skogen sällan brinner, vilket gör att miljön i en sumpskog är relativ konstant.
Flera specialiserade arter gynnas av denna miljö, t.ex. vissa mossor, lavar, svampar, sniglar, grodor,
snäckor och växter. För att bevara sumpskogens naturvärden är det viktigt att vattnets flöden och
beskuggningen av marken bibehålls. Figur 9.8 visar sumpskogar i Norrtälje kommun.
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Figur 9.5 Nyckelbiotoper i Norrtälje kommun
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Figur 9.6. Kustvattendrag i Norrtälje kommun.
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Figur 9.7. Ängs- och betesmarker enligt ängs- och hagmarksinventeringen 2002-2004.
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Figur 9.8. Sumpskogar i Norrtälje kommun
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Figur 9.9. områden som ingick i våtmarksinventeringen 1997.
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9.6 Övriga områden med höga naturvärden
Ett värdefullt naturområde behöver inte i sin helhet vara skyddat enligt lag, men likväl finns där värden
som ändå är skyddsvärda. Observera att vissa områden omfattas av lagstadgat områdesskydd.
Områden markerade med * är helt eller delvis också av riksintresse för naturvården. I tabell 9.3
presenteras värdefulla naturområden i Norrtälje kommun som finns med i Länsstyrelsens naturkatalog
över Stockholms län från 1996. Figur 9.10 visar områdena i Norrtälje kommun på karta.
Tabell 9.3 Områden med höga naturvärden
Skogar:
Aspdalsjön*
Beateberg och Viren

Bergbofjärden – Lövfjärden*
Blockformationer

Bullerskär*
Fiskarudden

Fogdösten*
Fågelsjöar
Gillberga gryte
Granskog V Guldholmen
Granö – Norra Själbottna – Smedsholmen – Idskären*

Grundsjömyren – Hummelsvedjan*
Gullungeskogen
Halvvägen
Hundsjön
Kyrksjön
Långholmen – Edsgarn – Käringö
N Mjölnarkärren
Ramsan
Rialaskogen, Storsjön-Långsjön m fl

Riddersholm*
Rimsjöskogen
S Gyllenmossen (Ramsdals odling)
Skötgrunden
Smedsmoraskogen
Starrbäck
Syningen
Vallbokärret
Väsbyskogen
Väthövda

Ålandet
Våtmarker:

Hagmarker/ängar:
Abrahamsby
Bergby
Björinge – Järinge, Edebo
Carlberg*
Degarö
Ekbacken, Väddö
Ekeby, Ösmaren*
Fiskartorpet
Fägla
Fäviken
Gribby
Gråska, Edebo
Grönlund –Kråkhättan
Harka ängar
Hensvik, Häverö

Häverö prästäng*
Igelsta, Söderby-Karl
Järsjö, Edebo
Kammarsjön
Kassjön*
Kippinge
Linkuddens naturreservat*
Malmby Ubby

Naturreservatet Rimsjö ekbackar
Norra Blidö
Norrbyle, Väddö
Punskog
Rimbo prästgård
Risby
Ronöholm, Edebo
Sofielund, Väddö
Storfjärden, Väddö
Stortjäran
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Arnösjön
Björbacken-kärret
Blåbärsmossen
Bolsmossen
Buddboda
Båtdragträsket
Ersmossen
Framån – Bysjön samt området S Storsjön
Gräsdalen
Gullbergbymossen
Hederviken
Igelsjön
Knektnäset
Kornanmossen – Gavel-Långsjön*
Lillfladen
Liss-Norrsjön med omgivningar
Långsjön – Karlsdalsmossen
Marielund, SV Herräng
Signalberget- Bredmossen – Sjukkyrksberget och
Hundsjön
Stora och Lilla Mälaren
Storanden*
Stormossen
Söderträsket och Byträsket
Tranviksfjärden
V Norrmarjum , Prästtorp
V Träsket, Ö Grytsjön
Valsjön
Rikkärr:
Addarn – Penningbyån
Blåkaren med omgivning
Bornan – Måsjön – Mörtsjön – Borntorp*
Bredsjön
Flaksjön – Frösjön – Igelsjön
Kärr SV Älvsjö
Largen
Skottviken – Nothamn*
Rönnskärsudde-Sennebyhaken –Ytterskär-Sidfjärden*
Limmaren
Liss- och Stor-Mårdsjön
Lundaströmmen
Malmsjön med omgivning
Mörtsjön (Kista Hav)
Rikkärr Ö Norrbyle
Rådasjön – Södra Råda
Sandasjön
Skären, Hoven och Mårdsjön
Sottern – Edsbro-Kyrksjö
Ortala med omgivning
Storsjön (norra) och Barsjön
Ströjan med omgivningar
Södersjön
Trehörningen
Vågsjön – Hörnan
Vängsjön
Ösbyholm med omgivning
Ösmaren – Norsjön
Parker:
Skebobruk

Storängen
Södermarjum, Söderby-Karl
Söderängen, Häverö
Torstenboda
Tranvik
Tulka, Häverö
Upplunda
Utlunda
Uttersättra
Vad
Vagn
Vaxtuna
Veda, Väddö
Visenäng, Fasterna
Öbacken
Östergården, Singö
Östra Syninge
Överlunda
Vattendrag och sjöar:
Alsnaren – Mårdsjön – Kärrmossen – Fågelsjön

Erken*
Norasjön
Skedviken med omgivningar*
Torkan - Brölunda – Brosjön*
Tullviksbäcken – Fjällboträsk – Havsskogen*
Utålskedjan*

Skärgård:

Arholma – Idö-skärgården*
Bodaviken och Skabban

Gisslingö – Korsö*
Krokholmen -Bullerholmen – Frövallskär

Lidön och öarna norr därom*
Lill-Asken och Stor-Asken

Norra Ljusterö - Yxlan-Blidö – Svartlöga –
Rödlöga*
Sjöängen

Stockholm yttre skärgård*
Ängsö nationalpark – Stensholmarna - Västerö*
Grunda havsvikar:

Finnalafjärden – Arsläjan*
Infjärden – Lötafjärden – Prstviken – Åkeröfjärden

Kullboviken
Samnäsfjärden*
Svartnö*
Lundar:
Hagalund
Rörvik
Vätöhuvud

Geologiska förekomster:
Brevik – Håtö*
N Finsta
Nydal
Slaktaren
Slottsgruvorna och Mariagruvan
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I tabell 9.4 presenteras värdefulla naturområden som ägs av Norrtälje kommun.
Tabell 9.4 Områden med höga naturvärden som helt eller delvis ägs av Norrtälje kommun:
Namn
Naturtyp
Adamsberg, Rimbo
Björnö - Tegeludden
Bolsmossen
Carlberg, Fasterna
Edsbro Masugn
Färsna
Fäviken
Gisslingö
Grindstugan – Björnö
Harsjön
Herräng
Kläppen-arkipelagen
Kvarnängen, Skärsta
Kyrkudden
Ludden, Nånö
Norrtäljeån
NV Kista hav, Väddö
Näset, Rimbo
Ornöberget,Grisslehamn
Runö-arkipelagen
Rådmanholmen
Salmunge

Lövrika betesmarker
Naturbetesmark, ekbacke
Rikkärr, sumpskog
Slåtteräng, rikkärr, äldre skogar,sumpskogar
Äldre blandskog
Naturbetesmark, gammal tallskog
Havsstrandäng
Barrnaturskog
Gammal barrskog, björkhage
Lokal för sumpviol
Ekbestånd
Skärgård
160-åriga tallar, sumpskog
Örtrik barrskog, naturbetesmark
Sjö, odlingslandskap
Strömmande vatten
Naturbetesmark
Ekhage, blandskog
Örtrik blandskog
Skärgård
Havsstrandäng
Strandäng, ekhage, gammal barrskog

Sessön
Svanberga
Södermarken, Bergby
Tomta
Vallbyån
Vätö huvud
Ålandet, Singö
Åsby, Edsbro

Örtrika ekbackar
Örtrik blandskog
Slåtteräng
Löv- och blandskogar, hässle
Strömmande vatten
Gammal örtrik blandskog
Oexploaterad ö
Äldre blandskog

I tabell 9.5 presenteras några värdefulla naturområden som är utpekade i fördjupade översiktsplaner.
Tabell 9.5 Områden som i fördjupade översiktsplaner är utpekade som värdefulla för
naturvården
Eklund, Lundaströmmen

Ekbackar, strömmande vatten

Björnö - Tegeludden

Naturbetesmark, ekbacke

Adamsberg, Rimbo

Lövrika betesmarker

Bolsmossen, Rimbo

Myrkomplex

Karby Ekhage, Rimbo

Ekbacke

En viktig del av det kommunala naturvårdsarbetet är att skydda värdefulla områden enligt miljöbalken
och genomföra skötsel för att bibehålla och utveckla naturvärdena. Inom planperioden (till och med år
2040) skall förutsättningarna utredas för att skydda områdena i tabell 9.6 enligt områdesskydd enligt
miljöbalken.
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Tabell 9.6. Områden vars förutsättningar för områdesskydd enligt miljöbalken ska utredas.
Område
Bolsmossen
Bränd-Hallskärarkipel.
Carlberg
Erken

Markägare
Norrtälje kommun
Norrtälje kommun

Naturvärde
Tallmosse, sumpskog
Ytterskärgård

Vad har gjorts hittills i området?
Skötselplan har tagits fram
Marinbiologisk inventering

Norrtälje kommun
Privat

Restaurering av slåtteräng

Färsna

Norrtälje kommun

Fäviksgrundet

Norrtälje
kommun, privat
Norrtälje kommun
Stockholms hamn
AB
Norrtälje kommun
Norrtälje kommun
Privat

Slåtteräng, riksintresse
Häckningslokaler för bland
annat storlom
Kulturlandskap, friluftsliv,
tallskog
Välbetad havsstrandäng
Urskog
Nordens enda lokal för Stor
tofsäxing
Naturbetesmark
Ytterskärgård
Jätteekar

Natura 2000-område instiftat
Rapport har tagits fram om
bevarande av stor tofsäxing
Natura 2000-område instiftat
Marinbiologisk inventering
Restaurering av ekhage

Jätteekar, strandskog
Övervintringslokal för
fladdermöss
Friluftsliv, lövskog
Ytterskärgård

Restaurering av hagmarker
-

Ohävdad havsstrandäng och
slåtteräng
Ädellövskog
Gammal örtrik granskog
Sjö, odlingslandskap

Restaurering av havsstrandäng och
slåtteräng
Restaurering av hagmarker
Skötselplan har tagits fram

Kustnära gammal blandskog
Ekbackar, strömmande
vatten

Skötselplan har tagits fram

Gisslingö
Kapellskärsudden
Kista hav
Kläppen-arkipelagen
Libbersmora
ekbacke
Mellingeholm
Mörby slottsruin

Staten
Privat

Näset
Runö-arkipelagen

Norrtälje kommun
Norrtälje kommun

Rörvik

Privat

Sessön
Svanberga
Vigelsjö

Norrtälje kommun
Norrtälje kommun
Norrtälje
kommun, privat
Norrtälje kommun
Norrtälje kommun

Vätö Huvud
Eklund,
Lundaströmmen

Skötselplan har tagits fram
Färdigt förslag finns

Skötselplan har tagits fram
Marinbiologisk inventering

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 3, 7, 8, 12 kap. Artskyddsförordningen, Den tidigare byggnadslagen 110 §.
Förklaring: Områdena innehåller värdefull natur av stor betydelse för människor, växter och djur.
Vägledning för hantering: Flera av områdena är särskilt viktiga som tätortsnära grönområden.
De bör bevaras, tas hänsyn till och skötas så att naturvärdena bevaras. Områdena skall så långt
som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön och värden för friluftslivet.
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön skall så långt som möjligt undvikas. I detaljplaner
som berör områden med höga natur- och friluftsvärden ska konsekvenserna för områdenas
värden tydligt konsekvensbelysas. För vissa områden bör förutsättningarna för områdesskydd
enligt miljöbalken utredas, dessa områden är bl.a. Bolsmossen, Bränd-Hallskär-Arkipelag,
Carlberg, Erken, Färsna, Fäviksgrundet, Gisslingö, Kapellskärsudden, Kista hav, Kläppenarkipelagen, Libbersmora ekbacke, Mellingeholm, Mörby slottsruin, Näset, Runö-arkipelagen,
Rörvik, Sessön, Svanberga, Vigelsjö, Vätö huvud, Eklund-Lundaströmmen.
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Figur 9.10 Övriga områden med höga naturvärden.
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9.7 Generella hänsyn och lokalt engagemang
I de areella näringarna, det vill säga jord- och skogsbruket, tas generella hänsyn till naturvärden och
biologisk mångfald. Under 1990-talet har kunskapen om och ansvaret för den biologiska mångfalden
ökat inom dessa näringar och stora utbildningsinsatser har gjorts på alla nivåer inom näringarna. Det
lokala engagemanget betonas alltmer som en viktig del i naturvårdsarbetet. Framtida naturvårdsarbete
kommer med stor sannolikhet baseras mer på lokala initiativ och engagemang. Det finns många
exempel på lokala initiativ bland markägare, tomtföreningar, ideella organisationer m fl. En gemensam
nämnare för alla former av naturvårdsarbete på lokal nivå baseras på att det finns tillräckliga
kunskaper om hur och varför naturvärden bör bevaras.
Genom Lokala naturvårdssatsningen (LONA) som pågått sedan år 2005 har Norrtälje kommun i
naturvårdsarbetet utkommit med flera naturvårdsinriktade rapporter. LONA finansieras delvis av staten
och grundtanken med LONA är att lokal naturvård skall stimuleras till naturvårdsprojekt som bygger på
lokala initiativ och delaktighet. Hittills har Norrtälje kommun utkommit med ett 30-tal rapporter som
inriktar sig på bland annat hävd och restaurering av hagmarker, skötselplaner till områden i
skärgården, artinventeringar och informationsmaterial för friluftslivet. Det pågår även EU-finansierade
projekt i kommunen med syfte att bevara det öppna kulturlandskapet och den biologiska mångfalden.
Ett projekt, som pågår mellan 2010 och 2013, har som syfte att öka kunskapen om de slåttermarker
som finns i Roslagen och inriktar sig till alla som är intresserade av slåttermarker och skötseln av dem.
En marin samverkansplan inom ramen för BSPA (Baltic Sea Protected Areas) för långsiktig förvaltning
av Stora Nassa- Svenska Högarna har tagits fram i samarbete med länsstyrelse, andra kommuner och
lokala aktörer. Planen syftar till att genom hållbart utnyttjande, bevarande av miljön och genom en
lokal förankring säkerställa en långsiktig förvaltning av detta område. I arbetet har förutom
myndigheter och organisationer även fastighetsägare och andra sakägare deltagit, vilka tillsammans
har utvecklat en gemensam bild av vilka bevarandevärden som finns i området samt vilka faktorer som
kan påverka dessa värden.
Odlingslandskapet i skärgården har genomgått stora förändringar under de senaste 100 åren.
Slåtterängar, betesmarker, strandängar och åkrar har vuxit igen eller förvandlats till fritidshusområden,
men genom ett ökat intresse bland fast- och fritidsboende har trenden vänt och arealen öppna marker
har ökat. Mellan åren 1998-2000 pågick ett restaureringsprojekt med hjälp av fast- och fritidsboende
på 14 öar i kommunen och en uppföljning år 2006 visar att 90 procent av de 73,8 ha som då
restaurerades fortfarande hävdas med slåtter eller bete. Dessutom har nu ytterligare 20,1 ha
restaurerats på öarna.
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10 Strandskydd och Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen
10.1 Strandskydd
Syftet med strandskyddet är att säkra medborgarnas allemansrättsliga tillträde till strandområden.
Strandskyddet ska också bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Strandskyddet gäller generellt
inom 100 meter från strandlinjen på land och ut i vattnet vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett
storlek. För att ta hänsyn till strandskyddets syften är det enligt huvudregeln förbjudet att inom
strandskyddat område vidta vissa åtgärder, bland annat att uppföra nya byggnader.
Strandskyddsdispens ges av byggnadsnämnden utom i områden som skyddas enligt bestämmelser i
sjunde kapitlet miljöbalken (nationalparker, naturreservat som är beslutade av Länsstyrelsen,
kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, miljöskyddsområde,
vattenskyddsområde samt särskilt skyddade områden) där Länsstyrelsen är beslutsmyndighet.
Länsstyrelsen kan, om det behövs för att säkerställa strandskyddets syfte, utöka strandskyddet till 300
meter för vissa områden. Länsstyrelsen har fått i uppdrag att se över de gällande utökningarna av
strandskyddet innan 31 december 2014. I områden som inte har kontrollerats vid den tidpunkten
upphör det utökade strandskyddet att gälla.
Miljöbalken anger att som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från
området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan
tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför
området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

10.1.1 Förändringar i strandskyddet
Ändringar i strandskyddslagstiftningen har gjorts som trädde i kraft 1 juli 2009 respektive 1 februari
2010. De viktigaste ändringarna är att (hämtat från Boverkets och Naturvårdsverkets handbok
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning.):
Strandskyddet har stärkts genom att skälen för att ge dispens från eller upphäva strandskyddet i
detaljplan har preciserats och att högexploaterade tätorts- och kustområden undantas från möjligheten
till landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Kommunerna får huvudansvaret för att besluta om dispenser och upphävande av strandskyddet i
detaljplaner.
Kommunerna ska i översiktsplanen ange områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen där det
vid dispensprövning eller upphävande får beaktas som ett särskilt skäl om åtgärden bidrar till att
långsiktigt främja utvecklingen på landsbygden. I sådana områden ska en- och tvåbostadshus vid
dispensprövning placeras i anslutning till ett befintligt bostadshus.
Vid varje beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet ska en fri passage lämnas för
allmänheten och för att goda livsvillkor för djur- och växtliv ska bevaras.
Strandskyddet återinträder automatiskt när en detaljplan upphävs eller ändras.

207

Länsstyrelsen ska bevaka strandskyddets intressen vid kommunal planläggning och vid behov pröva
kommunala beslut om upphävanden och dispenser.
Ändringarna innebär alltså att kommunen får större möjligheter men också större ansvar för att
stränderna används på ett sätt som tar tillgodoser strandskyddets syften och bidrar till landsbygdens
utveckling.

10.1.2 Strandskyddet i Norrtälje kommun
Den totala strandlängden för både sjöar, fastlandskust och havsöar i kommunen är 4 283 km. Detta är
30 procent av Stockholms läns totala strandlängd på 14 136 km. Strandlängden för insjöar och
vattendrag är 958 km i Norrtälje. Norrtäljes strandlinje är lägre utnyttjad än i resten av Stockholms län.
År 2000 var 22 procent av den totala strandlinjen är bebyggelsepåverkad med byggnader inom 100
meter jämfört med 26 procent i Stockholms län. 50 procent av fastlandskustlinjen och kustlinje på
större öar var bebyggelsepåverkad vilket innebär att påverkan på insjöar och vattendrag var betydligt
mindre än 22 procent.
Enligt SCB har det mellan 2001 och 2009 byggts ytterligare nästan 4000 småhus, flerbostadshus,
industrier och andra byggnader inom 100 meter från kust- och strandlinjen i Stockholms län. Detta är
möjligt genom att dispenser för byggande inom strandskyddat område kan ges om området till
exempel redan är ianspråktaget sedan tidigare eller att strandskyddet inte gällt till följd av
bestämmelser som gjorts innan strandskyddslagstiftningen skapades. Strandskyddsområden i
Norrtälje kommun redovisas i figur 10.1.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 7 kap 13 - 18 §§
Förklaring: Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad- och
friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
Vägledning för hantering: Dispenser från strandskyddet får ges om det finns särskilda skäl och
om någon av de dispensmöjligheter som miljöbalken anger kan uppfyllas.

208

Figur 10.1 Strandskydd i Norrtälje kommun
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10.2 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Genom den nya strandskyddslagstiftningen från 2009 ges kommunerna möjlighet att inom områden
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS- områden, kunna medge viss bebyggelse
inom strandskyddade områden.

10.2.1 Lagstiftning och strandskyddsvägledningens urvalskriterier
Kriterier för utpekande av ett LIS- område är enligt 7 kap 18:e § miljöbalken
att området:
x
x
x
x

är lämpligt för utveckling av landsbygden
har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt
endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften i eller i närheten av
tätorter
inte är ett kust- eller skärgårdsområde från gränsen till Norge till Forsmark

Strandskyddsvägledningen och förarbetet till lagstiftningen beskriver vidare vad differentieringen av
strandskyddet innebär.
Utpekandet av områden med lättnader i strandskyddet bör följa vissa kriterier:
Reglerna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kapitlet miljöbalken bör användas
för vägledning vid utpekande av LIS- områden. Planläggningen ska främja en ändamålsenlig struktur
och de allmänna intressena ska tas i beaktande. För områden med stora värden för djur- och växtlivet
och för allmänhetens friluftsliv bör restriktivitet gälla. Det ska fortfarande långsiktigt finnas god
allemansrättslig tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i
vattnet.
Områdena bör endast motsvara en begränsad del av kommunens sammanlagda strandområden med
strandskydd. Strändernas attraktivitet är till stor del beroende av att de förblir obebyggda.
Bedömningen av tillgången på stränder i kommunen ska inte bara göras ur en kvantitativ synvinkel,
utan även ur en kvalitativ. Kommunen bör ta i beaktande om det råder ett högt bebyggelsetryck i det
utpekade området, vilket har betydelse för strandskyddets syften. I och i närheten av tätorter bör man
beakta den specifika situationen och dess förutsättningar. Vad som kan ses som landsbygd definieras
inte utan ska bedömas ur ett lokalt perspektiv.
Utpekande av LIS- områden bör ses i ett större geografiskt och funktionellt sammanhang. Kommunala
och regionala planer och program för utveckling av boende och infrastruktur samt
landsbygdsutveckling kan underlätta arbetet med LIS- områden. Kommunen bör även samråda med
angränsande kommuner. Översvämnings-, erosions-, ras- och skredrisker bör beaktas.
Verksamheterna som är tänkta att förläggas på dessa områden bör även följa vissa kriterier:
Syftet med området ska vara att genom bostäder, verksamheter eller åtgärder främja utvecklingen på
landsbygden utifrån de lokala förutsättningarna. Åtgärderna ska antas ge långsiktigt positiva
sysselsättningseffekter samt antas bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden. Detta
kan vara en verksamhet där tillgången till stränder är en förutsättning eller stor fördel. Det kan även
vara bostäder där man syftar till att upprätthålla ekonomiskt och personellt underlag för kommersiell
och offentlig service. Attraktiva boendemiljöer kan även bidra till företagsetableringar. Kommunen ska
om möjligt ange inriktningen på de åtgärder bedöms som lämplig i det aktuella LIS- området.
Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de områden som anses lämpliga för lättnader i
strandskyddet med syfte att utveckla landsbygden. Denna redovisning ska vara vägledande när man
prövar dispenser från och upphävande av strandskyddet. Prövningen av lämpligheten av ett
strandskyddsupphävande/dispens sker sedan genom ansökan för en specifik exploatering. I den
slutgiltiga prövningen ska det bland annat kunna visas att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt
och att åtgärden främjar utvecklingen på landsbygden.
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10.2.2 Landsbygdsutveckling i Norrtälje kommun
Norrtälje kommun tillhör en region som expanderar och invånarantalet i kommunen och länet växer
stadigt. I kapitel 1, Befolkning, beskrivs kommunens befolkningsutveckling mer ingående.
Det är helt tydligt att det är landsbygden i kommunens södra delar, benämnd Norrtälje, som har den
snabbaste befolkningstillväxten. Även Rimbos landsbygd har en tydlig trendmässig tillväxt medan
kommunens norra landsbygdsdelar har haft en tydligt positiv utveckling mellan 1991 och 2001 för att
sedan flacka ut och till och med minska något. Orsaken till att befolkningsökningen i de norra delarna
har avtagit är inte entydig. Det kan bero på befolkningens ålderssammansättning, utbud av fastigheter
med mera. Även tillgången till kommunal service kan ha påverkan på utvecklingen. Det kan finnas risk
för att minskningstakten förstärks om Hallsta pappersbruk reducerar antalet anställda successivt till
följd av effektivisering. Till följd av vikande befolkningsunderlag blir det svårare för kommunen att
tillhandahålla offentlig service i de norra kommundelarna vilket kan leda till förstärkta negativa spiraler
för orterna i området.
När det gäller näringslivets utveckling är situationen annorlunda. Där är tillväxttrenden hos Älmstas
och Hallstaviks landsbygd starkt positiv medan Rimbos landsbygd har en mer blygsam utveckling. Det
bör finnas goda potentialer för att utveckla det lokala näringslivet på landsbygden i fortsättningen. Mer
information om Norrtäljes näringsliv går att hitta i kapitel 2, Näringsliv.

10.3 Referenser
Kust och stränder i Sverige, SCB, 2002
Bebyggelsepåverkad kust och strand, SCB, 2002
Prop. 2008/09:119 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden
Strandskydd – En vägledning för planering och prövning, Boverket och Naturvårdsverket, 2009.
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11 Stora opåverkade områden
11.1 Inledning
Enligt Miljöbalken 3 kap 2 § ska stora opåverkade områden skyddas så långt som möjligt från åtgärder
som påtagligt kan skada områdets karaktär. Vid nyetablering av större anläggningar och andra
ingrepp i miljön bör en alternativ lokalisering noga övervägas. Detta innebär inte att enstaka mindre
företag eller bebyggelse inte kan komma till stånd men det bör beaktas att även många små
etableringar i längden kan skada områdets opåverkade karaktär.
Att avgränsa stora sammanhängande opåverkade områden syftar till flera saker. Stora oexploaterade
områden utgör ett stort värde för att de ekologiska funktionerna i landskapet ska fungera i ett större
sammanhang. De ekologiska funktionerna utgår från värdekärnor där omgivande oexploaterade markoch vattenområden har en stor betydelse för samspelet mellan värdekärnorna. Sammanhängande
oexploaterade områden är också en stor resurs för rekreation och friluftsliv. Framför allt i
storstadsnära områden är ostördhet och tystnad ofta en bristvara i landskapet då bebyggelse och
vägar gör att landskapet är uppsplittrat på flera småområden. Skyddet av större sammanhängande
landsbygdsområden motiveras också av värdet för jord- och skogsbruket.
Stora opåverkade områden är unika både nationellt och internationellt då vägnätet ofta når ut även i
de mest oexploaterade områden. För människors livskvalitet och hälsa har tillgången på tysta
områden uppmärksammats allt mer då alltfler människor bor i tätbebyggda områden.
Utpekande av stora opåverkade områden innebär en hushållning av mark- och vattenområden och
främjar en bättre samordning av störande verksamheter och åtgärder till redan påverkade områden.
Med stora opåverkade områden menas inte att området är helt opåverkat av människan då jord- och
skogsbrukets påverkan ofta är påtaglig i de utpekade områdena. Det finns ingen rekommendation för
hur stora de utpekade områden ska vara. Av naturliga skäl är dessa områden större i norra Sverige
och kan vara ganska små i södra Sverige.
Bestämmelserna i miljöbalken 3 kap 2 § blir aktuell att tillämpa i avseendet nyetablering av större
anläggningar som medför begränsningar i handlingsfriheten i framtiden och som ger upphov till
betydande störningar. Bestämmelserna ska också tillämpas gällande anläggningar som kan ha en
betydande inverkan på landskapsbilden. Åtgärden ska ha en bestående negativ inverkan eller tillfälligt
en mycket stor negativ inverkan på det skyddsvärda intresset.

11.2 Mål
De nationella målen är antagna av regeringen 1999.

11.2.1 Nationella miljömål
Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla
våtmarker bevaras för framtiden.

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

Hav i balans och levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska
mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög grad av biologisk mångfald,
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust
och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden skall
skydda mot ingrepp och andra störningar.
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Ett rikt växt- och djurliv
Förlust av biologisk mångfald ska stoppas. Biologisk mångfald och biologiska resurser såväl på land
som i vatten ska nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå.
Andelen hotade arter ska minska.

11.3 Kriterier
Generella kriterier för om ett område är stort och opåverkat saknas i lagstiftningen, bedömningen om
ett område omfattas av miljöbalkens 3 kap 2§ beror delvis på förhållandena i den aktuella regionen.
Stora opåverkade områden i Norrtälje kommun fokuserar på områden som är viktiga för de ekologiska
funktionerna och den biologiska mångfalden samt tysta områden för rekreation och friluftsliv. Kriterier
för stora opåverkade områden i Norrtälje kommun är:
Ekologiska:
1. Området har en sammanhängande landskapstyp.
2. Området har stor betydelse för landskapets ekologiska funktioner och för den biologiska
mångfalden.
3. Området är av stort värde för friluftsliv och rekreation.
Störningsfria:
4. Området ska vara av betydande storlek, minst 3000 hektar stort.
5. Avsaknad av större väg. Avståndet till närmaste större väg är minst 2 km. Med större väg
menas ej skogsbilväg, grusväg, väg som slutar i området eller väg till enstaka bebyggelse.
6. Avsaknad av större bostads- och fritidsbebyggelseområden eller andra störande
verksamheter som t ex industrier, täkter, motorbanor, flygfält, vindkraftverk, master och
skjutbanor.
7. Avsaknad av större farled med godstransport.

11.4 Stora opåverkade områden i Norrtälje kommun
11.4.1 Skogsområdena i Edsbro, Ununge och Edebo socken
Skäl: Stort sammanhängande skogsområde med många värdekärnor med betydelse för den
biologiska mångfalden och ekologiska funktioner. Tyst område med avsaknad av större vägar och
större bebyggelseområden.
Kriterier: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Skogsområdena i Edsbro, Ununge och Edebo socken utgörs av ett stort sammanhängande
skogsområde utan stora barriärer i form av större vägar eller bebyggelseområden. Hela området
omfattar 8190 hektar. Vägarna är avsedda för skogsbruket eller enstaka bebyggelse. Den enda större
påverkan på området är ett rationellt skogsbruk.
Länsstyrelsens naturvårdsprogram, den rikstäckande våtmarksinventeringen, kommunens egna
naturinventeringar samt Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering visar att skogsområdena
hyser många så kallade nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden. I området finns också flera
naturreservat och Natura 2000-områden avsatta med anledning av de höga naturvärdena. Samspelet
mellan skogsmarkens värdekärnor, och därmed skogsmarkens ekologiska funktioner, underlättas av
att landskapet inte är uppsplittrat på flera olika små områden. Den störningskänsliga tjädern har flera
spelplaster i området. Delar av området är också av riksintresse för naturvården.
Avsaknad av större vägar och bebyggelseområden gör att området erbjuder tystnad och får en
karaktär av vildmark. Område är utpekat som regionalt intresse för friluftslivet.
Området ligger i anslutning till ett stort och opåverkat skogsområde i Uppsala län vilket gör området
ännu större än vad som framgår av kartan som bara täcker delen i Norrtälje kommun.
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11.4.2 Skogsområdet norr och söder om sjön Bornan
Skäl: Stort sammanhängande skogsområde med många värdekärnor med betydelse för den
biologiska mångfalden och ekologiska funktioner. Tyst område med avsaknad av större vägar och
större bebyggelseområden.
Kriterier: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Skogs- och våtmarkslandskapet norr och söder om sjön Bornan utgörs av stora sammanhängande
skogsområden utan stora barriärer i form av större vägar eller bebyggelseområden. Den enda större
påverkan på området är ett rationellt skogsbruk. Hela området omfattar över 4 735 hektar.
Länsstyrelsens naturvårdsprogram, den rikstäckande våtmarksinventeringen samt
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering visar att skogsområdena hyser många så kallade
nyckelbiotoper och skogar med höga naturvärden. Framförallt utmärker sig de stora opåverkade
myrkomplexen i området. Samspelet mellan skogsmarkens värdekärnor, och därmed skogsmarkens
ekologiska funktioner, underlättas av att landskapet inte är uppsplittrat på flera olika små områden. I
området ligger ett våtmarks- och skogsområde av riksintresse för naturvården samt två naturreservat.
Avsaknad av större vägar och bebyggelseområden gör att området erbjuder tystnad.

11.4.3 Skogsområdet norr om Rimbo
Skäl: Stort sammanhängande skogsområde utan större genomkorsande vägar. Närhet till Rimbo
samhälle.
Kriterier: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Skogslandskapet norr om Rimbo i Edebo och Fasterna socken karaktäriseras av ett stort
sammanhängande skogsområde. Området är 3 107 hektar stort. Området karaktäriseras av ett
rationellt skogsbruk.
Områdets närhet till tätorten Rimbo samt flera större fritidsbebyggelseområden gör att området utgör
en stor resurs för det rörliga friluftslivet.

11.4.4 Ytterskärgården
Skäl: Vidsträckt och orört skärgårdsområde med avsaknad av större farleder och större
bebyggelseområden. Viktigt referensområde för Östersjöns miljö och ekologiska funktion. Värdefullt
rekreationsområde som erbjuder tystnad.
Kriterier: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ytterskärgården präglas av ett vidsträckt opåverkat område. Hela området är 160 800 hektar. Inga
större anläggningar finns i området. Området är av stor betydelse för fågellivet som häcknings- och
rastlokal samt för sälens fortplantning. Området är av stor betydelse för det båtburna rörliga
friluftslivet.
Området är av riksintresse för naturvården och friluftslivet och i området finns flera fågel- och
sälskyddsområden samt naturreservat. Ytterskärgården är av Naturvårdsverket föreslagen att skyddas
som världsarvsområden enligt UNESCO-konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv.

214

Figur 11.1. Stora opåverkade områden
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Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken 3 kap 2 §
Förklaring: Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av
exploateringsförslag eller andra ingrepp i miljön skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.
Vägledning för hantering: Utpekande av stora opåverkade områden innebär en hushållning av
mark- och vattenområden och främjar en bättre samordning av störande verksamheter och
åtgärder till redan påverkade områden.
Åtgärder i eller utanför ett stort opåverkat område ska ej tillåtas om de urholkar de kriterier som
utgör grund för området. Vid nyetablering av vägar, större anläggningar och andra ingrepp i miljön
ska en alternativ lokalisering noga övervägas. Störande verksamheter och åtgärder ska så långt
som möjligt samordnas till redan påverkade områden. Mindre företag eller bebyggelse kan komma
till stånd men det bör beaktas att även många små etableringar i längden kan skada områdets
opåverkade karaktär.
Exempel på olämpliga åtgärder i och i anslutning till området är täkt, väg, flygplats,
motorsportbana, större bebyggelseområden, vindkraftverk, större master som förorsakar
elektromagnetiska fält, skjutbana och liknande verksamheter. Rekommendationerna hindrar ej
jord- och skogsbruk i områdena.
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naturskogar. Naturvård i Norrtälje kommun 17.
Ekman, J. 1998: Södra Bornan, Botanisk inventering med förslag till skydds- och skötselåtgärder.
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Hallands län.
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12 Kulturmiljö
12.1 Inledning
Kulturminnesvården har av tradition inriktats på att dokumentera, lagskydda och vårda fornminnen och
monument från forna tider. Genom att intresset under senare delen av 1900-talet ökat för hela
kulturlandskapet med alla dess inslag från skilda tider har vårt gemensamma ansvar för kulturarvet
efter hand vidgats. Synen på vad som är kulturhistoriskt värdefullt har breddats. Kulturminneslagen,
miljöbalken och plan- och bygglagen ger tillsammans ett skydd för vissa av de värdefulla
kulturmiljöerna, till exempel fornminnen, kyrkobyggnader och andra byggnadsminnen. För vissa
kulturlandskapselement såsom alléer, källor, stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar finns generella
skyddsbestämmelser i MB 7:11.
Inom Norrtälje kommun finns 26 områden av riksintresse för kulturmiljövården. Sedan år 1990 har det
stora utredningsområdet i skärgården ersatts av fem nya riksintressen. Hela kust- och
skärgårdsområdet omfattas dock av bestämmelserna i 4 kap MB till skydd för områdets samlade
natur- och kulturvärden. Detta behandlas ytterligare i kapitel 6.
Norrtälje tillhör de kommuner som har mest riksintresseområden, cirka 10 procent av ytan, och ligger
på nionde plats i landet när det gäller antal registrerade fornlämningar, cirka 8872 stycken. Det finns
åtta områden av regionalt intresse samt ett stort antal enskilda kulturmiljöer av skiftande karaktär och
värde. Dessa redovisas ingående i kommunens Kulturminnesvårdsprogram från 1986 (del 1) och 1990
(del 2).

12.2 Nationella mål
Från de av riksdagen 1999 beslutade svenska miljömålen hämtas följande:
x Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte
skadas.
x Bara naturlig försurning De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurade ämnen ska inte heller
öka korrosionshalten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska
föremål och hällristningar.
x Hav i balans samt levande kust och skärgård Västerhavet och Östersjön ska ha en
långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska beivras. Kust och
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Näringar, rekreation och anat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.
x Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden
värnas.
x Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
x God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden
ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
x Ett rikt växt och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart
sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt
deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga
bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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12.3 Områden och byggnader skyddade enligt lag om Kulturminnen
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.
Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot
kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt
undviks eller begränsas. Länsstyrelsen har tillsyn över kulturminnesvården i länet. Beslut som rör
landskapsbildskydd samt de av kulturminneslagen skyddade fornlämningarna, byggnadsminnena
och kyrkorna fattas av Länsstyrelsen.

12.3.1 Fornminnen
Fornlämningar och andra kulturlämningar finns runt omkring oss oavsett om vi befinner oss i en stad
eller på landsbygden. De berättar om det samhälle som har varit och hur det samhälle som finns idag
har växt fram. I Norrtälje kommun får man vid sökning av fornminnen i Fornsök upp 8957 träffar. Detta
innebär dock inte att det finns exakt 8957 fornminnen utan flera träffar kan tillsammans utgöra ett
fornminne. Till exempel kan ett förhistoriskt gravfält innehålla olika typer av gravar som redovisas var
för sig men som egentligen tillhör huvudobjektet förhistoriskt gravfält. En träff/fornminne kan dessutom
tillhöra en eller flera kategorier av fornlämningar. Ett exempel på fornminne som kan tillhöra flera olika
kategorier är kvarnar som både kan vara en agrar lämning och en bebyggelselämning. I tabell 12.1
visas vilken typ av fornlämningar som finns, hur många träffar de får i Fornsök och även exempel inom
vardera typ.
Tabell 12.1. Fornlämningar i Norrtälje kommun.
Typ av fornlämningar i
Antal (träffar vid
Norrtälje kommun
sökning på
Fornsök)
Agrara lämningar
786
Bebyggelselämningar

856

Befästningsanläggning

361

Boplatser och visten

303

Gravar

5261

Industriell verksamhet och
skogsbruk
Jakt och fångst
Kommunikations/maritima
lämningar
Kult, offer och folktro

414

Metallframställning och
bergsbruk
Ritningar, hällmålningar och
monument
Övriga lämningstyper

430

55
792
114

316
1208

Exempel på objekt (ett objekt kan tillhöra
flera typer av fornlämningar)
Fossil åker, husgrund, hägnad, kvarn,
röjningsrösen
Brunn, bytomt, fiskeläge, kvarn, husgrund,
slott
Borg, fornborgar, militär anläggning, fästning,
stridsvärn
Bengömma, boplatsgropar, boplatsvall, brunn,
kokgrop, härd, terrassering, stenröjd yta
Begravningsplats, gravfält, grav markerad av
sten, järnåldersdös, stenkistgrav, röse
Brott, dammvall, glasindustri, husgrund,
pappersindustri, flottningsanläggning, kalkugn
Fiskeläge, fångstgrop, fångstgård
Ballastplats, bro, fartygs/båtlämning, fyr, kanal,
flygplan, vägmärke, förlisningsuppgift.
Kloster, kyrka, offerkast, offerplats, plats m.
tradition
Bergshistorisk lämning, smideslämning,
brott/täkt, flintgruva, gjuteri, hyttlämning
Bildristning, hällbild, hällmålning, runristning,
minnesmärke
Avrättningsplats, byggnadsminne,
hembygdsgård, stenugn,
park/trädgårdsanläggning, slagfält

12.3.2 Kyrkliga kulturminnen
Alla svenska kyrkans korkobyggnader, kyrktomter och begravningsplatser som är uppförda eller
anlagda före 1940 har enligt 4 kap lagen (1988:950) om kulturminnen ett automatsikt skydd. Dessa
kyrkobyggnader är uppförda före 1940 i Norrtälje kommun:
x

x

Arholma kapell
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Björkö-Arholma kyrka

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Blidö kyrka
Edebo kyrka
Edsbro kyrka
Estuna kyrka
Fasterna kyrka
Frötuna kyrka
Gottröra kyrka
Grisslehamns kapell
Hallstaviks kyrka
Husby Sjuhundra kyrka
Häverö kyrka
Karls kyrkoruin
Lohärads kyrka
Länna kyrka

Malsta kyrka
Närtuna kyrka
Riala kyrka
Rimbo kyrka
Roslagsbro kyrka
Rådmansö kyrka
Rånäs kapell
Rö kyrka
Singö kyrka
Skederids kyrka
Söderbykarls kyrka
Ununge kyrka
Väddö kyrka
Vätö kyrka

12.3.3 Byggnadsminnen
Vissa byggnader eller bebyggelsemiljöer bedöms ha ett så högt kulturhistoriskt värde att det ligger i
vårt gemensamma intresse att de bevaras för framtiden. Det kan bland annat ske genom en
byggnadsminnesförklaring i enlighet med lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. Byggnadsminnena
har stor spännvidd i tid och rum och kan vara allt från en medeltida borg till en biograf från 1950-talet.
Syftet med byggnadsminnen är att bevara spår av historien som har stor betydelse för förståelsen av
dagens och morgondagens samhälle och att garantera människors rätt till en viktig del av kulturarvet.
För att reglera hur det kulturhistoriska värdet ska tas tillvara fastställs skyddsbestämmelser eller
föreskrifter för varje byggnadsminne. Byggnadsminnen berättar om historiska skeenden och hur
samhället över tid har förändrats. Över 2 000 anläggningar och miljöer i vårt land är idag skyddade
som byggnadsminnen.
Det är länsstyrelserna som beslutar om en byggnad eller anläggning ska förklaras som
byggnadsminne. Utöver de av länsstyrelsen beslutade byggnadsminnena finns det också statliga
byggnadsminnen i form av exempelvis regerings- och domstolsbyggnader, försvarsanläggningar,
broar, kungliga slott och fyrar. Här är det Riksantikvarieämbetet som är ansvarig myndighet.
Inom Norrtälje kommuns gränser finns i dagsläget 17 byggnader och bebyggelsemiljöer som har
bedömts ha ett så stort kulturhistoriskt värde att de förklarats som byggnadsminnen.
Dessa byggnader är:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Rådhuset vid Stora Torget i Norrtälje
Blekunge redargård
Motorfabriken Pythagoras i Norrtälje
Furusunds kvarn
LV3-området i Norrtälje
Albert Engströms ateljé och Postgården, Grisslehamn
Fyra fyrar: Söderarms, Understens och Svartklubbens fyrplatser samt Arholma Båk
Penningby Slott
Länna gamla prästgård
Morastugan i Länna socken
Häverödals Tingshus
Arholma batteri
Marholmens semesterhem, Frötuna
Kista hembygdsgård på Väddö.
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Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Lag (1988:950) om kulturminnen m.m.
Förklaring: Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för
detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot
kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön såvitt
möjligt undviks eller begränsas.
Norrtälje vägledning för planering:
Dispenser och tillstånd prövas enligt gällande lagstiftning. Vid ärendehantering gällande
landskapsbildskydd, fornminnen, byggnadsminnen och andra kulturmiljöområden som omfattas av
lagstadgat skydd ska samråd med Länsstyrelsen äga rum vid tidigt stadium. Bebyggelseutveckling
i eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer får inte påverka kulturmiljöns värden och/eller karaktär
negativt. I ärenden som rör bebyggelseutveckling i kulturmiljöer ska konsekvenserna för
kulturmiljön utredas. En bebyggelseutveckling kan i vissa fall stärka och utveckla befintlig
kulturmiljö. Beslut som rör landskapsbildskydd samt de av kulturminneslagen skyddade
fornlämningarna, byggnadsminnena och kyrkorna fattas av Länsstyrelsen.

12.4 Kulturmiljöer av regionalt intresse
I remisshandlingen till regionplanen för Stockholms län år 1985, efterlystes underlag för bland annat
kulturmiljövärden i länet. Det saknades ett regionalt kulturmiljöprogram och de kommunalt framtagna
kulturmiljöprogrammen hade för hög detaljeringsnivå. Därför beslöt man sig att gemensamt mellan
Länsstyrelsen, Länsmuseibyrån (nuv Stockholms läns museum) och Regionplane- och trafikkontoret
(nuv TMR) att ta fram ett regionalt kulturmiljöprogram som skulle utgöra en sammanställning av
kulturhistoriska miljöer av regionalt intresse i Stockholms län med utgångspunkt från befintlig kunskap.
Denna har inte fastställts formellt.

12.4.1Sammanfattande värdeomdömen regionala intressen
Följande urval och värdetexter är hämtade ur regionplane- och trafikkontorets rapport 1989
”Stockholmsregionens kulturhistoriska miljöer”. Områdenas lägen framgår av figur 12.1. Dessa
områden upptar en sammanlagd areal om 1584 hektar.

220

Figur 12.1 Kulturmiljövårdens regionala intressen
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Gillberga
Bronsåldersmiljö väster om Gillberga som är väl avgränsad och inrymmer ett trettiotal lokaler med
fornlämningar av bronsålderskaraktär. Fornlämningarna är välbevarade och består av
skärvstenshögar, rösen och ej övertorvade stensättningar, troligen även boplatslämningar. Längst
västerut i området finns ett naturminne, Gillberga gryte.

Ortala bruk
Ortala bruk var i drift redan på 1500-talet och är idag en mindre bruksmiljö vars drift lades ner redan
på 1870-talet. De bevarade byggnaderna visar på ett åskådligt sätt brukets organisation. Till bruket
hörde bland annat masugn, kolhus, smedslänga, handelbod, kvarn och inspektorsboställe. Ortala är
en god representant i länet för denna typ av tidig industriverksamhet.

Stensta – Karlösa – Karls kyrkoruin
Karls kyrkoruin speglar tiden före den nuvarande socknens tillkomst och utgör ett gott exempel i länet
på denna typ av tidig sockensammanslagning där man sätter punkt för en äldre tids kyrkliga
administration. Karlösa har anor från medeltiden. Norr om gården ligger två gravfält, vilka visar på en
långvarig bebyggelseutveckling i området. Stensta visar en typisk herrgårdsmiljö från det tidiga 1700talet. Till herrgården hör även en ståtlig fatbur samt något så ovanligt som ett bevarat avträde,
förmodligen byggt på 1600-talet. Både Karlösa och Stensta har kontakt med den en gång så viktiga
farleden där Jerkströmmen idag utgör en del. Sammanfattningsvis representerar området en
utveckling från järnåldern genom medeltiden fram till dagens herrgårdsmiljöer.

Värnberg – Utål
Värnberg – Utålsområdet innehåller tre f d säterier, Värnberg (Kudberga), Eke och Utål. Till området
hör även två avhysta bytomter, Pläng och Kappsta samt byn Inål. Till alla gårdar och byn hör
järnåldersgravfält. Värnbergs manbyggnad är delvis byggd av material från en 1600-talsflygel och
uppfördes efter det att den gamla manbyggnaden brunnit ner 1954. Utåls huvudbyggnad uppfördes
vid mitten av 1800-talet. Kulturlandskapsvärden, botaniska, limnologiska och zoologiska intressen
finns också i området. Östra delen av området ingår i riksintresse för naturvården (Utålskedjan).

Karlsängen – Vätöberg
De två stenhuggerierna Karlsängen och Vätöberg, båda från 1890-talet, är betydelsefulla
minnesmärken över den period i regionens utveckling då stenstaden Stockholm expanderade.
Vätögranit användes bland annat till riksdagshuset och riksbanken, som byggdes 1899-1902. Norrtelje
Mekaniska stenhuggeri vid Karlsängen levererade granit bland annat till Tändsticksbolagets hus i
Stockholm som började byggas 1927. Både vid Karlsängen och vid Vätöberg finns bevarad
bebyggelse från stenhuggeriepoken. Många hus är uppförda i början av 1900-talet samt vid
uppgången inom stenindustrin 1927. Miljöerna har ett stort kulturhistoriskt värde.

Uddeboö
Under 1500-talet var Uddeboö sätesgård och kallades Ön. Den nuvarande gårdsanläggningen har
bildats av 1500-talsgården Ön och den nu försvunna byn Wiby vars läge troligen var vid gravfältet 300
m nordväst om Kvarntorp. Området var till större delen en ö in i historisk tid. Dagens herrgård
uppfördes av Fabian Wrede kring mitten av 1700-talet och består av manbyggnad med två flyglar. Av
ekonomibyggnaderna är spannmålsmagasinet av högt träarkitektoniskt värde. Det omgivande
kulturlandskapet har höga naturkvalitéer.

Riala kyrka
Riala medeltida kyrka är uppförd i gotisk stil i slutet av 1200-talet. Kyrkan välvdes i mitten av 1400talet och fick sin nuvarande rappning 1894. Stigluckan är nästintill oförändrad sedan den byggdes på
medeltiden. Till kyrkomiljön hör även två gravfält och en fornborg, Bastubacken. Riala prästgård
omges av tre gravfält som är äldre än de vid kyrkan. Både själva kyrkan och det omgivande
kulturlandskapet är av högsta antikvariska värde.

Dämsboda
Området uppvisar en ålderdomlig vägsträckning mellan Dämsboda och Snåret och omges av stora
ekar i ett annars öppet landskap. Både vid Dämsboda och vid Snåret finns välbevarad bebyggelse
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med bland annat flera loftbodar av olika typ. Bodarna utgör ett belysande exempel på det gamla
månghussystemet. Eftersom loftbodar i äldre miljö är relativt få, representerar de ett stort
byggnadshistoriskt värde. Kulturlandskapet och naturvärdena i samklang med den bevarade
bebyggelsen innebär att området är mycket skyddsvärt.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Regionalt utpekade områden omfattas inte av något lagrum i sig, men de kan inhysa
andra områden som är skyddade enligt lag. PBL 2 kap 6 §, 8 kap 13-18 § (detaljplanelagt
område), MB 7:11, Lagen om kulturminnen m.m. (1988:950), skogsvårdslagen (1979:429),
Förklaring:
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av
alla. Alla fastafornlämningar, kända som okända, är skyddade genom kulturminneslagen och får
inte skadas. Även byggnadsminnen och kyrkor byggda före år 1940 skyddas av denna
lagstiftning.
Norrtälje vägledning för planering:
Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärdena
för att öka kvaliteten i den bebyggda miljön och respektera de bevarandevärden som finns på
platsen. Kommunen kan bidra med rådgivning för att uppnå goda helhetslösningar.

12.5 Områden till skydd för landskapsbilden
I kommunen finns det 16 områden med skydd för landskapsbilden enligt 19 § naturvårdslagen. Till
varje område med förordnande om landskapsbildskydd finns en så kallad resolution, där det står
angivet vad beslutet omfattar, specifikt för det området. Enligt de flesta av dessa resolutioner är det
förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen, uppföra ny byggnad, anlägga vägar och luftledningar,
utföra schaktning eller fyllning, fälla träd eller vidta någon annan åtgärd som riskerar att väsentligt
ändra befintligt höjdläge eller befintlig vegetation. Beslut som rör landskapsbildskydd fattas av
Länsstyrelsen.

12.5.1 Beskrivning av områden till skydd för landskapsbilden
Beskrivningarna är hämtade från kulturminnesvårdsprogram för Norrtälje kommun. Flera av dessa
områden ingår som värdekärnor i de redan nämnda riksintresseområdena. Figur 12.2 visar områdena.
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Figur 12.2 Områden med landskapsbildskydd
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Arholma jordregisterområde
Arholma är en synnerligen värdefull skärgårdsmiljö där välbevarad bebyggelse och ett småskaligt
odlingslandskap tillsammans utgör omistliga delar. Byn bildar ett åskådligt exempel på en levande
tradition som bevarats där manbyggnader, uthus och övriga byggnader visar skärgårdsbefolkningens
varierande näringsfång.

Edebo
I miljön kring kyrkan och kyrkbyn Skälby finns bland annat prästgården, klockstapel, fattig-stuga och
skola samt flera gravfält och andra fornlämningar. Området utgör del av ett större lokalt
kulturmiljöintresse.

Ununge
Ununge medeltida kyrka med omgivande bebyggelse, bland annat kyrkskola, är en kulturhistoriskt
värdefull miljö. Berga säteri med ursprung i järnåldern utgör ett representativt exempel på en
godsbildning med stora byggnadshistoriska kvaliteter, där de olika husen tillsammans utgör en omistlig
del av miljön.

Fasterna
Området innefattar Fasterna kyrka, Esterna kyrkby och Mörby Slottsruin med närmaste omgivningar.
Dessa kulturhistoriskt värdefulla objekt ingår som en värdekärna i det stora riksintresseområdet AB 85.

Ekebyholm
Byggnadsförbudsområdet omfattar Ekebyholms slottsanläggning med närmaste omgivningar och
ingår som en del i riksintresset AB 85, se sidan 5-6. Godset är ett exempel på vad en betydelsefull
adelssläkt kunde skapa under 1600- och 1700-talen och har stort arkitektoniskt värde. Landskapet
med ädellövskog, allé och park utgör ett karakteristiskt inslag i herrgårdsmiljön.

Rö
Rö kyrka har ett högt byggnadshistoriskt värde. I kyrkans närhet liksom vid många andra kyrkor i
trakten har olika sociala funktioner utvecklats. Den före detta kyrkskolan är ett exempel på detta.

Skederid och Husby-Sjuhundra
Husby och Skederids kyrkor med omgivande bebyggelse har stora kulturhistoriska värden. Husby
kyrka är en av Upplands äldsta. Läget vid en viktig farled är fortfarande urskiljbart. Förbudsområdena
ingår i riksintresset AB 82.

Gottröra och Närtuna
Det öppna landskapet kring Gottröra och Närtuna kyrkor har lång hävd. Området utgjorde en gång del
av det gamla Attundalands kärnområde med lämningar av en tät bygd från yngre järnåldern. Båda
kyrkorna är från 1200-talet och har stort byggnadshistoriskt värde. Förbudsområdena ingår i
riksintresset AB 70.

Malsta
Malsta medeltida kyrkas läge vid en farled bildar kärnan i en större av kulturutveckling präglad miljö.
Kyrkan med ett sockenmagasin och skola visar dess betydelse som sockencentrum. Förbudsområdet
ingår i riksintresset AB 83.

Lohärad och Estuna
Både Lohärads och Estuna kyrkor är från 1200-talet och belägna vid den en gång så betydelsefulla
landsvägen mellan Stockholm och Grisslehamn. I kyrkornas närhet finns välbevarad äldre bebyggelse
som prästgård och skola. Förbudsområdena ingår i riksintresset AB 86, se sidan 3.

Söderby-Karl
Söderby Karls medeltida kyrka har stort kulturhistoriskt värde och utgör tillsammans med den
omgivande bebyggelsen ett representativt exempel på kyrkans betydelse för en rad sociala funktioner
som knöts till dess omgivning.
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Roslags-Bro
Roslags Bro kyrka på en höjd invid Broströmmen härrör från 1200-talet och har ett stort kulturhistoriskt
värde. Platsen utgjorde ett medeltida sockencentrum med sockenmagasin och sockenstuga.
Förbudsområdet ingår i riksintresset AB 88.

Vätö kyrka
Vätö 1300-talskyrka samt ruinen efter ett hus tillhörigt gråbrödraklostret i Stockholm utgör en värdefull
miljö, som tillsammans med skolan och den före detta sockenstugan vittnar om kyrkans betydelse för
lokaliseringen av den bebyggelse som hade anknytning till den sociala omvårdnaden.

Frötuna
Frötuna kyrkas äldsta del antas härstamma från 1100-talets senare hälft. Invid kyrkan finns välbevarad
bebyggelse samt bebyggelselämningar efter tre bytomter med gravfält och andra fornlämningar.
Bygden har haft kontinuitet sedan järnåldern.

Länna
Länna kyrka med den ålderdomliga prästgården, torpen, gravfälten samt Lännaby utgör ett
synnerligen värdefullt och pedagogiskt exempel på bebyggelse med ursprung i järnåldern som levt
kvar till vår tid. Gamla prästgården är byggnadsminne sedan 1986. Bebyggelsen i byn är homogen
och välbevarad. Tillsammans med hägnader, vägnät och odlingslandskap bildar den en agrar
kulturmiljö av högt kulturhistoriskt värde. Förbudsområdet ingår i riksintresset AB 81.

Riala
Förbudsområdet kring Riala medeltidskyrka innefattar prästgården, Rialas första skola, flera gravfält
och andra fornlämningar. I socknen fanns inga större bybildningar, utan landskapet karaktäriseras av
många ensamgårdar med gamla och ofta välbevarade uthus. Landskapsbilden kring kyrkan anses
typisk för övergångsbygden och kulturhistoriskt värdefull.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: 19 § naturvårdslagen, meddelat genom § 9 i MB.
Förklaring: De redovisade områdena omfattas av skydd för landskapsbilden med hänsyn till de
samlade kultur- och landskapsbildsvärdena.
Vägledning för hantering: Tillstånd prövas enligt gällande lagstiftning. Vid ärendehantering
gällande landskapsbildskydd, ska samråd med Länsstyrelsen äga rum vid tidigt stadium.
Bebyggelseutveckling i eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer får inte påverka kulturmiljöns
värden och/eller karaktär negativt. I ärenden som rör bebyggelseutveckling i kulturmiljöer ska
konsekvenserna för kulturmiljön utredas.
En bebyggelseutveckling kan i vissa fall stärka och utveckla befintlig kulturmiljö.

12.6 Kulturmiljöer av lokalt intresse
I kulturminnesvårdsprogrammet för Norrtälje kommun klassas ett stort antal objekt utifrån sitt
kulturhistoriska värde. Det är allt ifrån byggnadsminnen och andra värdefulla byggnader till
fornlämningsområden och kulturlandskap. Översiktsplanen kan inte av praktiska skäl ta upp alla
kulturhistoriskt värdefulla byggnader, utan hänvisas till kulturminnesvårdsprogrammet, del 2.
Vissa områden med värdefull natur- och/eller kulturlandskapsmiljöer som i
kulturminnesvårdsprogrammet betecknats med bokstaven L, samt ytterligare några bebyggelsemiljöer
redovisas dock som lokala kulturmiljöintressen, se figur 12.3. För en fullständig bild av fornminnen i
kommunen hänvisas till riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök.
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Figur 12.3 Områden med lokala kulturmiljövårdsintressen.
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12.6.1 Sammanställning av kommunens utpekade värdefulla kulturmiljöer
Väddö kyrka
Den nuvarande kyrkan är uppförd på 1870-talet, men här fanns fram till 1840 en medeltida kyrka. Det
skyddsvärda området runt kyrkan sträcker sig ner till Ortalaviken och innefattar bland annat
prästgården, prästtorpen, sockenstugan, flera gravfält, två gravhögar och en skeppssättning samt
Mälby, som tidigare kallades kyrkbyn.

Fjäll
Byarna Norrfjäll, Söderfjäll och Norrbyle på Väddövikens östra sida med gravfält visar på en långvarig
bebyggelseutveckling. Den södra gården i Norrfjäll utgör exempel på en numera sällsynt
gårdsutformning, den götiska.

Massum
Massums by har behållit en ålderdomlig prägel även om en stor del av bebyggelsen förändrats genom
ombyggnader. Uthusens placering på tomterna visar att gårdarna en gång varit kringbyggda. Det
karakteristiska höjdläget och den öppna odlade marken gör att byn har ett stort kulturhistoriskt värde.

Boda
Kring Bodaviken utbreder sig ett karakteristiskt skärgårdslandskap, där blandskog, betade enbackar,
ängar och strandängar tillsammans har ett kulturhistoriskt värde som är känsligt för förändringar.

Häverö Prästäng
Häverö Prästäng utgör ett representativt exempel på en hävdad löväng och har ett stort kulturhistoriskt
värde. Prästängen är skyddad som naturreservat.

Gribby
Gribby utgör en by i skogsbygden med ursprung i järnåldern. Gårdar och uthus samt byägor förmedlar
fortfarande en relativt oförändrad tradition. Det värdefullaste och mest känsliga inslaget utgörs av
bebyggelsen.

Edebo
I området ingår Edebo kyrka, Skälby, Hammarby, Lundås samt Ytterby. Kyrkan är från 1400-talet och i
miljön kring kyrkan och kyrkbyn Skälby finns bland annat prästgården, klockstapel, fattigstuga och
skola samt flera gravfält och andra fornlämningar. Hammarby har också anor från medeltiden. Lundås
var en medeltida sätesgård och bestod av fyra frälsehemman och med lokalisering nära en viktig
farled. På andra sidan Skeboån ligger Ytterby med miljömässiga värden. Allt visar på en långvarig
bebyggelseutveckling med ursprung i järnåldern.

Gråska
Gråska är en by i skogsbygden som har ursprung i järnåldern, vilket beläggs av gravfält. Bebyggelsen
är delvis välbevarad. Byn som helhet har miljö- och kulturhistoriskt värde.

Ronöholm
Ronöholm bildar en enhetlig och välbevarad herrgårdsmiljö med traditionella bebyggelseinslag och
anor från medeltiden. Gravfältet vittnar dessutom om en långvarig historia.

Forsbol
Här fanns en masugn under andra hälften av 1600-talet då möjligheterna att utvinna träkol var en
viktig lokaliseringsfaktor. Området vid Forsbol utgör ett åskådligt exempel på den bebyggelse som
fanns i skogsmarken inom bruksbygden.
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Skeninge och Myskja
Skeninge och Myskja utgör två mindre, väl avgränsade byar i skogsbygden. Myskja har ursprung i
järnåldern. Byarna utgör lättolkade agrarmiljöer, typiska för skogsbygden. Tillsammans med inägooch skogsmarken visar de hur jord- och skogsbruk varit avgörande för försörjningen.

Gavel-Långsjön
Bebyggelsens lokalisering i området är karakteristisk för den torpbebyggelse som växte fram under
1800-talet. Bebyggelsen har i många fall kvar en ålderdomlig prägel. Landskapet visar fortfarande det
småskaliga markutnyttjandet, typisk för utmarksbebyggelsen.

Beateberg
Beateberg utgör ett pedagogiskt exempel på den villaliknande herrgårdsbebyggelsen som började
anläggas i slutet av 1800-talet i Sverige. Parken med ädellövskog bidrar till att skapa en enhetlig miljö.

Råda
Norra och Södra Råda utgör en värdefull miljö. Trots att bebyggelsen inte är homogen ger den
tillsammans med den omgivande åker- och hagmarken en bild av hur bebyggelse och
markanvändning anpassats till de naturliga förutsättningar som gavs i övergångsbygden.

Nor
Nor utgör en representativ herrgårdsmiljö med flera väl bevarade byggnader. Rester av ett
parklandskap med ädellövskog kan fortfarande återfinnas runt bebyggelsen.

Väthövda
Väthövda utgör ett småskaligt jordbruk med ålderdomliga terrasserade åkrar. Miljön är väl avgränsad
och utgör en mindre agrar miljö i skärgården.

Rådmansö kyrka
Rådmansö kyrka är vackert belägen vid vattnet, som tidigare haft kontakt med havet. Kyrkan har här
liksom på många andra håll dragit till sig en rad sociala funktioner som kan avläsas i bebyggelsen i
dess närhet.

Riddersholm
Naturen vid Riddersholm är mycket omväxlande med ädellövlundar, mindre skogspartier, ängsmarker,
rikkärr och strandängar vid havet. Riddersholm utgör en herrgårdsmiljö i skär-gården, där framförallt
landskapet har stora kvaliteter.

Buddboda
Buddboda utgör en ensamgård i övergångsbygden som bevarat en ålderdomlig prägel. Landskapet
präglas av ett småskaligt utnyttjande, där åkerytorna är små och oregelbundna. Samtliga byggnader
utgör omistliga delar i denna kulturhistoriskt värdefulla miljö.

Svartnö
Svartnö utgör ett åskådligt exempel på en by i den inre skärgården, där bebyggelse, byvägar, åkrar
och hagmark bildar en enhetlig miljö.

Furusund
Furusund representerar en tidstypisk sommarnöjesort. Många byggnader är bevarade från
storhetstiden från 1880 fram till första världskriget. Ön har en intressant historia och den samlade
bebyggelsen ett högt kulturhistoriskt värde.

Björnö
Björnö gård har en rik och mycket spännande historia som storgods ända från medeltiden. När
Norrtälje stad anlades i början av 1600-talet, så var det på Björnös marker. Bebyggelsemiljön är
utomordentligt fin och rymmer ett flertal byggnader från olika tidsepoker samt spår efter en
barockträdgårdsanläggning.
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Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Lokalt utpekade områden omfattas inte av något lagrum i sig, men de kan inhysa andra
områden som är skyddade enligt lag. PBL 2 kap 6 §, 8 kap 13-18 §, MB 7:11, Lagen om
kulturminnen m.m. (1988:950), kulturminneslagen, skogsvårdslagen (1979:429),
Förklaring:
Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av
alla. Alla fastafornlämningar, kända som okända, är skyddade genom kulturminneslagen och får
inte skadas.
Vägledning för hantering: Exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön ska ske med hänsyn
till natur- och kulturvärdena för att öka kvaliteten i den bebyggda miljön och respektera de
bevarandevärden som finns på platsen. Kommunen kan bidra med rådgivning för att uppnå goda
helhetslösningar.
I tillståndsgivning, planer och projekt kan Riksantikvarieämbetes databas Fornsök vara till hjälp för
att upptäcka ev. fornminnen.

12.7 Industriminnen
Roslagen förknippas ofta med skärgård, sjöfart och ett levande jordbrukslandskap. Men i Roslagen
finns också minnen av en månghundraårig industritradition, som har satt djupa spår i landskapet och
som skapat levnadsvillkor för bygdens människor. Många av industrierna har nu försvunnit helt, andra
finns fortfarande kvar och kan på olika sätt vittna om den verksamhet som har bedrivits.
Inom det geografiska område som idag omfattar Norrtälje kommun finns en lång tradition av industriell
verksamhet, företrädesvis i den mindre och mellanstora skalan. Livsmedelsindustri i jordbrukets
fotspår, järnhantering, sjöfart, hantverk och småindustri präglar historien.
Det var framför allt tre faktorer som skapade förutsättningarna för järnbruken, nämligen skogen,
malmen och vattnet. Ända fram till 1800-talets senare del var järnframställningen i Sverige helt
beroende av träkol och stora skogsarealer var en förutsättning för både masugnar och
stångjärnshammare. Råvaran, järnmalm, fanns i rika förekomster i nordöstra delen av området i
Herräng, på Väddö och Singö. Vattnet spelade slutligen en stor roll för transporter för järnvägarna men
också som kraftkälla för att driva vattenhjul för blåsbälgar och hammare.
Den enda storindustrin med anor är pappersbruket i Hallstavik, som började anläggas år 1913 och
kring vilket hela samhället i Hallstavik har byggts upp. Anledningen till etableringen var närheten till
stora skogsmarker, tillgång till sötvatten och en djuphamn samt möjligheten att få billig elkraft från
Älvkarleö.
Vi finner tidig gruvindustri i Herräng och på Väddö, en masugn i Edsbro och vallonbruk i Ortala med
verksamhet från år 1586 till år 1878, och Rånäs (åren 1774-1894). I Skebo har järnbruket sitt ursprung
redan från 1400-talet. På alla tre orterna finns tydliga spår kvar i form av herrgårdar, bruksgator och
byggnader som inrymt smedjor och gjuterier. Gruvbrytningen i Herräng tog sin början redan år 1574
och pågick fram till år 1969. Verksamheten vid Edsbro masugn, som är Stockholms läns enda
bevarande masugn, påbörjades år 1686 och avslutades med en sista blåsning år 1918. Hit fraktades
malm från Dannemora för att efter förädlingen forslas vidare över sjön Närdingen till smedjorna i
Skebo.
Kring sekelskiftet år 1900 och framåt blev Vätö ett centrum för stenindustrin i Roslagen. Behovet av
byggnadssten var stort genom Stockholms starka expansion och Vätögraniten höll mycket hög
kvalitet. Stockholms stad anlade under tidigt 1900-tal ett stenbrott vid Vätöberg. Där finns ännu
arbetarbostäderna, kontoret och resterna av stenbrottet kvar.
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Motorfabriken Pythagoras, som är klassat som byggnadsminne och som av Riksantikvarieämbetet har
status som ett av vårt lands tolv mest bevaransvärda industriminnen, anlades år 1898. Fabriken är
mest bekant för sin tillverkning av tändkulemotorer, men här har även tillverkats andra produkter som
lås och ljusstakar. Verksamheten upphörde efter en konkurs år 1932. Pythagoras var länge
Norrtäljes största industri - var fjärde Norrtäljefamilj var beroende av Pythagoras för sin inkomst under
1910-talet. Fabriken är idag ett arbetslivsmuseum.
"Norrtelje geversfaktori" grundades av Gustav II Adolf år 1622, samma år som staden fick sina
stadsrättigheter. Faktoriet utgjorde tillsammans med Wira bruk (i grannkommunen Österåker) en
betydande del av den då statliga krigsindustrin. Under 200 år var faktoriet Norrtäljes dominerande
arbetsplats. År 1719 brändes Norrtälje av ryssarna och faktoriet fick byggas upp på nytt. Den stora
verkstadsbyggnaden, som idag inrymmer Roslagsmuseet, restes år 1765. Enligt bevarade
räkenskaper från slutet av 1600-talet så tillverkades vid faktoriet år 1698 368 stycken hjullåspistoler,
290 stycken hjullåskarbiner, 8 par flintlåspistoler och 246 stycken pistolhölster. Behovet av vapen
minskade dock allteftersom och år 1842 gick faktoriet i konkurs. Byggnaden har sedan använts för
bland annat sparbanken och år 1922 öppnade ett museum i byggnaden i samband med stadens 300årsjubileum.
Andra industriminnen som kan nämnas är Zinkvittfabriken i Rånäs och bilfjäderfabriken på samma ort.
Zinkvittstillverkningen vid Rånäs Bruks AB pågick under åren 1940 – 1991 och var Sveriges enda
tillverkning av zinkvitt, som är ett vitt pulver med flera användningsområden, bland annat vid
tillverkningen av färg och inom läkemedels- och gummiindustrin. Rånäs bilfjädrars verksamhet har
pågått sedan år 1951 och tillverkningen pågår alltjämt; fabriken är i dag Sveriges enda tillverkare av
bladfjädrar till större fordon.
Källa: www.roslagensindustriminnen.se samt från boken ”Skog, land och vatten – 400 års
industrihistoria i Roslagen” (av Jan-Bertil Schnell, utgiven av Norrtälje kommun 2006)
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13 Fritid, friluftsliv och rekreation
13.1 Inledning
Inom Norrtälje kommun finns stora arealer som är av mycket högt värde för det rörliga friluftslivet.
Förutom riksintressena, som omfattar huvuddelen av skärgården, finns de stora opåverkade
områdena på land, som utgör regionala intressen. Dessa redovisas i kapitel 5. De lokala
friluftslivsintressena består ofta av närströvområden, orörda strandområden eller utflyktsskogar med
höga naturvärden.
Många av friluftslivets intresseområden har redan ett lagenligt skydd, till exempel
strandskyddsförordnanden. Strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalken 7 kap syftar till att
tillgodose de sociala naturvårdsintressena, det vill säga att bevara allemansrätten vid stränderna. Mer
information om strandskyddet går att finna i kapitel 10.

13.2 Regionala intressen för friluftsliv
De regionala friluftslivsintressena överensstämmer i allmänhet med riksintressena, men omfattar
betydligt större landarealer. Se figur 13.1. Som regionalt intresse räknas skärgården kring Singö, det
vill säga Galtfjärden, Singöfjärden och öarna nordöst om Singö. Området utgör en del av ett större
område i Uppsala län. Singöskär-gården har mycket höga naturvärden och med några undantag finns
endast enstaka fritidshus. Jämfört med Stockholms skärgård är besöksfrekvensen liten, men området
har ändå stor betydelse för invånarna i nordöstra Uppland.
Innerskärgården kring Furusund är också av regionalt intresse. Den är förhållandevis lite bebyggd.
Inom området finns Lettholmens, Stensholmarnas och Furusundsfjärdens naturreservat.
Norr om Edsbro finns ett stort sammansammanhängande skogsområde som fortsätter in i Uppsala
län. Landskapet består huvudsakligen av barrskog med inslag av myrmark, åar och sjöar. Vissa delar
har vildmarkskaraktär. Inom området finns stora naturvärden och ett flertal naturreservat. Området
lämpar sig bra för fritt strövande, bär- och svampplockning, fritidsfiske, skidåkning och kanotturer.
Söder om Riala utbreder sig ett vidsträckt skogsområde som ansluter sig till det tidigare nämnda
riksintresset Össebygarn – Roslagskulla. Roslagsleden passerar genom området.
De redovisade större friluftslivsintressena har stora rekreationsvärden på grund av naturkvaliteter som
är attraktiva för besökare från hela regionen. Genom att undvika ogenomtänkta ingrepp i miljön kan
rekreationsvärdena bevaras. Även flera mindre exploateringar kan ha inverkan på rekreationsvärdena
sammantaget och enstaka exploateringar bör därför belysas i ett bredare perspektiv.
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Figur 13.1 Friluftslivets markanspråk i Norrtälje kommun.
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13.3 Lokala friluftslivsintressen och närströvområden
Av figur 13.1 ovan framgår läget för ett urval områden av stort värde för det lokala friluftslivet. Urvalet
innefattar ett antal relativt oexploaterade strandområden utmed kusten, några större orörda
skogsområden samt närströvområden kring tätorter. Strandområdena på Singö, Väddö, Björkö,
Rådmansö och Yxlan är särskilt viktiga att skydda mot framtida exploateringsåtgärder eftersom det
inte finns så många orörda strandområden kvar som är lättillgängliga för allmänheten. Några av
områdena, som Sikaskogen, Ösbyholm, Tranvik och Gisenområdet, är populära utflyktsmål och därför
värdefulla för det lokala friluftslivet.
Kring tätorterna Norrtälje, Rimbo, Hallstavik, Herräng, Grisslehamn, Älmsta, Edsbro, Rånäs, Finsta,
Svanberga, Skebobruk, Bergshamra och Köpmanholm är särskilda närströvområden för det lokala
friluftslivet avsatta. Där det finns gällande fördjupningar av översiktsplanen är områdena reserverade i
dessa. Närströvområden innefattar ofta befintliga anläggningar för friluftslivet, såsom till exempel
elljusspår.

13.4 Motorsport
I fördjupning av översiktsplanen för tätorten Hallstavik, som antogs av kommunfullmäktige i december
1999, redovisas en markreservation på cirka 155 hektar för motorsport vid Norrtorp. Marken planeras
nu för en större motorsportanläggning med dragracingbana, parkering, pool, restaurang,
konferensanläggning, bollplan, lekplats, gokartbana mm. För att anläggningen ska kunna komma till
stånd fordras att den klarar prövning enligt PBL och MB.
Eftersom markområdet är relativt stort och den tilltänkta verksamheten genererar vissa miljöstörningar
redovisas motorsportområdet även här i den kommunomfattande översiktsplanen liksom också de
befintliga motorsportanläggningarna Orionparken, Sipsjöbanan och motorbanan i Rö-Ticksta.
Områdenas lägen framgår av figur 13.2.
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Figur 13.2. Motorsportanläggningar i Norrtälje kommun.
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13.5 Friluftslivsleder
Inom kommunen finns några anordnade leder för det rörliga friluftslivet som har betydelse för
lokalbefolkningen men också för turistnäringen. Se figur 13.3.
Den mest utvecklade friluftsleden i kommunen är Roslagsleden. Roslagsleden börjar i Danderyd och
passerar genom Sollentuna, Täby, Vallentuna, Österåker och Norrtälje. I Norrtälje fortsätter leden via
Vigelsjö camping, Roslagsbro och Söderby Karl, förbi Rådasjön genom Gåsvik, utefter kanalen till
Älmsta, över bron till Sandviken vidare utefter kusten till Gamla Grisslehamn och Albert
Engströmsmuseet. Efter leden finns många kulturella sevärdheter och den går genom vacker och
delvis orörd roslagsnatur. Dess hela längd är 124 kilometer.
Under många år har en förlängning av Roslagsleden för att knyta ihop denna med Upplandsleden
diskuterats. Denna sträckningen är tänkt att dras norrut från Norrtälje via Edsbro upp mot sjön Vällen i
Uppsala kommun.
Vandringsleder finns även på Singö, Fogdö och längs med gamla banvallar. Dessa men även
cykelleder är viktiga för det rörliga friluftslivet och turismen. Förslag och kartor för 400 kilometer
cykelfärd genom Norrtälje kommun tagits fram i syfte att främja cykelturismen.
I det kanotblad som kultur- och fritidsförvaltningen har givit ut redovisas tre kanotleder i kommunen,
nämligen Kolarmoraån, Broströmmen och Sjuhundraleden. Kolarmoraleden sträcker sig från sjön
Vällen på andra sidan länsgränsen via Aspdalssjön och Harbroholmsån till Närdingen söder om
Skebobruk, cirka 30 kilometer. Broströmmen sträcker sig från Brosjön via Gillfjärden till Norrtäljeviken
öster om Långgarn, cirka 14 kilometer. Sjuhundraleden från Vigelsjö genom Lommaren och Husbyån
till Finsta är cirka 12 kilometer, men man kan vissa tider ta sig vidare upp i sjösystemet. På senare år
har kanotpaddling i skärgården varit den friluftslivsaktivitet som ökat mest, men där finns inga
särskilda leder.
Anordnade ridleder på lite längre sträckor har kunnat ordnas genom att utnyttja ena halvan av några
av de gamla banvallarna. På dessa leder får ryttarna samsas med både vandrare och cyklister. Av
figur 18.2 framgår att det i första hand är fråga om sträckningarna från Norrtälje via Finsta till
Kundbysjön, från Rimbo till Rånäs samt även från Rimbo söderut mot Rö och Vallentuna.

Handläggarstöd
Hänvisning till aktuellt lagrum skall ske vid all myndighetsutövning.
Lagrum: Miljöbalken kap 3, 6 §
Förklaring: Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas.
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Figur 13.3. Friluftsleder i Norrtälje kommun.
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13.6 Båtlivet
En betydande del av det båtburna friluftslivet i stockholmsregionen bedrivs inom Norrtälje kommun.
Det har uppskattats att det finns minst 20 000 fritidsbåtar med hemmahamn i kommunens kustvatten.
Utöver det lokalt baserade båtlivet, utövat av bofasta och fritidsboende i kommunen, finns ett
omfattande regionalt båtliv med målområden i kommunen men även genomfart, bland annat till och
från Åland. Användningssätten för fritidsbåtarna varierar mycket, alltifrån transportmedel till och från
fritidshuset, utflyktsanvändning, fritidsfiske och till flytande sommarbostad.
Det som ger skärgården dess stora attraktionskraft för båtlivet är framför allt tillgången på ren och
orörd natur med ett stort antal naturhamnar. En ofördärvad miljö är således en förutsättning för
båtlivet. Men båtlivet i sig medför en betydande påverkan på miljön i skärgården. Allvarligast är
avgaser från förbränningsmotorer, bränslespill, buller, spridning av skadliga ämnen från bland annat
båtbottenfärger, toalettavfall, övrigt avfall samt slitage på naturen. Svenska Båtunionens miljökommitté
bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att påverka båtfolkets attityder och beteende i positiv riktning.
Miljövårdsberedningen har under år 2000 lagt förslag till en Östersjöstrategi som bland annat kommer
att innebära skärpta restriktioner mot utsläpp av olja, sopor och toalettavfall från fritidsbåtar.
Inom kommunen finns tolv gästhamnar med fullgod service beträffande avfallshantering, lägena
framgår av figur 13.3. Dessutom finns 44 sopmajor ganska jämnt spridda över skärgårdsområdet, ofta
i anslutning till omtyckta naturhamnar. För att leva upp till den nya Östersjöstrategin är det angeläget
för kommunen att i samarbete med Skärgårdsstiftelsen och Båtunionen komplettera och rusta upp
toalettservicen i naturhamnar, gästhamnar och andra servicepunkter för båtlivet.
Inom Norrtälje kommun och särskilt i skärgården finns många områden där åtgärder mot oönskat
buller skulle välkomnas. 1995 gjordes i kommunen en utredning som resulterade i ett urval områden
där restriktioner mot buller från motorbåttrafiken föreslogs införas. Länsstyrelsen har senare fastställt
sjötrafikföreskrifter som delvis bygger på detta underlag. Områdena, som redovisas i figur 13.4,
sammanfattas i tre olika kategorier;
A. Naturreservat och andra mycket värdefulla naturområden som till exempel
fågelskyddsområden. Här är kvalitetskravet en mycket låg bullernivå. Åtgärderna bör vara
hastighetsbegränsning enligt sjötrafikförordningen respektive förbud mot motorbåtstrafik under
viss del av året.
B. Rekreations- och naturområden samt vissa omtyckta naturhamnar där en låg bullernivå bör
eftersträvas. Lämplig åtgärd bedöms vara hastighetsbegränsning enligt sjötrafikförordningen.
C. Begränsade områden, till exempel badplatser eller orörda stränder av stort värde för det
rörliga friluftslivet respektive fågellivet. Dessa bör skyddas genom förbud mot motorbåtstrafik
inom visst avstånd från stranden. Avgränsning måste göras från fall till fall.
En annan friluftsverksamhet som hänger samman med båtlivet är fritidsfisket. Under en lång följd av år
har handredskapsfiske varit fritt inom stora delar av skärgården. På senare tid har det dock ifrågasatts
om detta är långsiktigt hållbart mot bakgrund av en minskad tillgång på matfisk i skärgården och nya
fiskemetoder. Under planperioden bör kommunen i syfte att bibehålla ett attraktivt fritidsfiske
medverka till införande av skydd för värdefulla fiskarters reproduktionsområden. Det handlar också om
att skärgårdsbor ska ges möjlighet att få en utkomst på sina fiskevatten. Formerna för detta bör
utarbetas av naturvårdsverket och fiskeriverket tillsammans med representanter för fiskevattenägarna
och fritidsfiskets organisationer. Se vidare i naturvårdsverkets bevarandestrategi för kust och
skärgård.
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Figur 13.4 Restriktioner mot buller i skärgården.
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13.7 Idrott och föreningsliv
Norrtälje kommun har ett rikt föreningsliv med över 200 olika föreningar varav 80 är idrottsföreningar.
Föreningar kan ansöka om föreningsbidrag till sina verksamheter och totalt beviljades bidrag på
6 161 595 kronor till olika barn- och ungdomsföreningar varav de flesta sysslar med idrott i någon
form.

13.7.1 Anläggningar
I kommunen finns det bland annat, tre ishockeyhallar, uppskattningsvis 20 inomhushallar varav åtta
stora med publikplats och uppskattningsvis 20 fotbollsanläggningar. Det finns också
friidrottsanläggningar, bandybana, skjutbanor, skidskytteanläggning med konstsnö, slalombacke med
konstsnö, utomhus-ishockeyrinkar, bmx-bana (cykelmotorkross), speedwaybana, motorbanor,
tennishallar, tennisbanor och terrängcyklingbana, stall och ridhus.
Anläggningarna drivs i olika former. Vissa anläggningar, till exempel Norrtälje Sportcentrum, ägs och
drivs av kommunen. Andra anläggningar ägs av kommunen men drivs av föreningar, till exempel
Boulehallen i Norrtälje, genom nyttjanderättsavtal. Sedan finns det förenings- eller privatdrivna
anläggningar som ägs och drivs av föreningar eller privata företag, till exempel Arkadien som drivs av
Rimbo IF eller Norrtälje Bowlinghall som drivs av Roslagsbowling AB.
Inomhushallarna i kommunen ligger ofta i anslutning till skolor. Kultur- och fritidsförvaltningen delar på
kostnaden för hallarna med skolorna. Detta samnyttjande av lokaler är nödvändigt för att få ekonomi i
hallarna.
Ett problem i utnyttjandet av anläggningarna är att kommunikationerna mellan olika tätorter och
anläggningarna är begränsade under de tider som träningsverksamhet sker. Detta innebär att barn
och ungdomar har svårt att ta sig till eller ifrån träningar.

Badhus
Badhus finns i Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Antalet besök under 2010 var i:
Norrtälje, 100 000
Hallstavik, 21 500
Rimbo, 22 500 (1 april – 31 december)
Utebadet i Hallstavik hade 9 000 besökare (16 juli – 22 augusti).
Planer på ett nytt badhus vid södra berget i centrala Norrtälje är under utarbetning med sikte på
genomförande mellan september 2012 och december 2013. Tanken är att badet bland annat ska
innehålla:
x banor á 25 meter
x Rehabbassäng med höj- och sänkbar botten
x Vattentorn med två trampoliner, klättervägg, 70 meter lång rutschbana och solterrass
x Bubbelpool
x Småbarnsdel
x Relaxavdelning med bastu, ångbad och solterrass
x Café
x Utomhuspool

13.7.2 Utövare
Under 2009 hade föreningarna i Norrtälje kommun 210208 deltagartillfällen fördelat på 24116
sammankomster. Totalt har antalet deltagartillfällen minskat med 28 procent på 8 år (figur 13.5).
Antalet barn- och ungdomar 7-20 år som är aktiva har minskat med 5,5 procent på 8 år.
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Figur 13.5 Deltagartillfällen i Norrtälje kommun 2002-2009.
De flesta specialidrottsförbunden i Sverige har fler aktiva män än kvinnor. 58 av 67 förbund har minst
50 procent aktiva män. Nio förbund domineras av kvinnor det vill säga där finns det mer än 50 procent
aktiva kvinnor. Dessa förbund är: Ridsport (87 %), Konståkning (84 %), Gymnastik (83 %), Gång
(70%), Friidrott (66%), Simning (66%), Danssport (62%), Volleyboll (55%) och Dövidrott (54%).De
specialidrottsförbund med lägst andel aktiva kvinnor är Ishockey (3%), Amerikansk fotboll (6%) och
Styrkelyft (8%). De förbunden med lägst andel aktiva män är Ridsport (13%), Konståkning (14%) och
Gymnastik (17%).
Hur fördelningen ser ut i Norrtälje är inte utrett men kan antas följa riket.
Kommunen har flera lag och individuella idrottare som bedriver elitverksamhet.
Norrtälje kommun lämnar generellt inte några bidrag till elitverksamhet utan det är upp till varje enskild
idrottsförening att, inom ramen för idrottens gemensamma mål och riktlinjer, bestämma mot vilka
nivåer man vill inrikta sin verksamhet och med vilka metoder och resurser man vill uppnå dessa.
Underlaget, det vill säga antalet barn och ungdomar 7-20 år, har minskat med 5,5 procent på 8 år.

13.7.3 Handikappidrott
Handikappidrott innebär organiserad idrott för personer med rörelsehinder, synskador och
utvecklingsstörning. Svenska Handikappsidrottsförbundet har verksamhet inom 18 olika idrotter. Det
finns cirka 500 föreningar och cirka 20 000 aktiva i Sverige.
I Norrtälje kommun så finns det en förening som bedriver handikappidrott. Det är Rånäs 4H. Det finns
naturligtvis flera föreningar som i den ordinarie verksamheten har med personer med rörelsehinder,
synskador eller utvecklingsstörning. Utvecklingsområden för handikappidrotten i kommunen är flera.
Dessa inkluderar anläggningar, föreningar, ledare och utövare.

13.7.4 Egenorganiserad idrott och spontanidrott
Engagemanget i de föreningsorganiserade aktiviteterna har minskat under de senaste 10 åren
emedan kommuninvånarna är mer aktiva inom det spontana och självorganiserande nu än för 10 år
sedan enligt en bedömning som gjort av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), något som även
stämmer överens med Kultur- och idrottsförvaltningens underlag.
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Kommunen har idag ett flertal anläggningar för det spontana och självorganiserade. Elljusspår,
badplatser, vandringsleder, naturströvområden, kanotleder och banvallar är exempel på dessa. Andra
anläggningar kan nyttjas för självorganiserade aktiviteter är till exempel inomhushallarna för
kompisgrupper som spelar innebandy, volleyboll, badminton med mera.
Även lekplatser och skolgårdar är viktiga för spontanidrotten, framför allt bland barn och ungdomar.
Skateparker, miniplaner för till exempel fotboll eller basket och andra ytor som inte är bokningsbara
utgör också en förutsättning för spontanidrott.
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14 Trafik- och transportinfrastruktur
14.1 Inledning
Kommunen har en gles bosättningsstruktur där cirka 40 procent av kommunens invånare bor på
landsbygden eller i skärgården. Dessutom är utbudet av arbetsplatser, skolor och service till stora
delar koncentrerade till kommunens fyra större orter Norrtälje, Rimbo, Hallstavik och Älmsta. Många
av kommunens invånare har sina arbetsplatser utanför kommunen varav en hög andel är lokaliserade
i Stockholmsregionens centrala delar. Därtill kommer cirka 24 000 fritidshus varav majoriteten
används av boende i Stockholm. Sammantaget genererar denna struktur ett omfattande resebehov
som ställer stora krav på kollektivtrafik och transportinfrastruktur.
Norrtälje kommun kännetecknas av ett stort behov av bilen. År 2011 i Norrtälje kommun fanns det 515
bilar per 1000 invånare i trafik vilket är näst högst i länet. Genomsnittet för riket är 464 och för
Stockholms län 392 bilar per 1000 invånare. Mönstret går igen när det gäller den genomsnittliga
förbrukningen av bensin och diesel per invånare. Andelen miljöbilar i Norrtälje är 9,3 % av totala
antalet bilar. Motsvarande andelar för Stockholms län är 15,8 % och för riket 10,8 %. 4
I detta avsnitt beskrivs specifikt kollektivtrafiken och transportinfrastrukturen i form av vägar, sjöfart
och hamnar, järnvägar, luftfart, gång- och cykelbanor samt den trafik som använder dessa system.
Dessutom avhandlas tele- och datakommunikationer samt replipunkter för skärgården.

14.2 Statliga och regionala mål
I mars 2010 fastställde regeringen den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av
transportsystemet för perioden 2010-2021 . Den innehåller följande övergripande mål:
¾ Transportpolitikens mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Till denna övergripande målsättning finns det kopplade funktions- och hänsynsmål enligt nedan.
Funktionsmål:
x Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
x Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den internationella
konkurrenskraften.
x Tillgängligheten förbättras inom och mellan regioner samt mellan Sverige och andra länder.
x Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av transportpolitiken medverkar till ett jämställt
samhälle.
x Transportsystemet utformas så att det är användbart för personer med funktionsnedsättning.
x Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet, och vistas i
trafikmiljöer, ökar.
x Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.
Hänsynsmål:
x Antalet omkomna inom vägtransportområdet halveras och antalet allvarligt skadade minskas
med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.
x Antalet omkomna inom yrkessjöfarten och fritidsbåtstrafiken minskar fortlöpande och antalet
allvarligt skadade halveras mellan 2007 och 2020.
x Antalet omkomna och allvarligt skadade inom järnvägstransport området och luftfartsområdet
minskar fortlöpande.
x Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan” nås genom en
stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen.
År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.
x Transportsektorn bidrar till att övriga miljökvalitetsmål nås och till minskad ohälsa.
4

Källa. Trafikanalys
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Prioritet ges till de miljöpolitiska delmål där transportsystemets utveckling är av stor betydelse för
möjligheterna att nå uppsatta mål.

14.3 Transportsektorns miljökonsekvenser
Luftföroreningar från trafiken är bland annat kväveoxider och kvävedioxider (NO, NO2,) kolväten (HC),
svaveldioxider (SO2), koloxid och koldioxid (CO, CO2) marknära ozon (O3) samt partiklar. Dessa
utsläpp har lokala, regionala och globala effekter. Exempel på lokala effekter är när vår hälsa
påverkas negativt av kväveoxider, kolväten, partiklar med flera i stadsmiljön eller nära stora trafikleder.
Regionala effekter utgörs bland annat av försurning av nedfallen av svavel- och kväveföreningar,
övergödning genom kvävenedfall samt marknära ozon som ger negativa hälsoeffekter, växtskador
samt korrosion. De globala effekterna hänför sig till förbränning av fossila bränslen vilket leder till
utsläpp av koldioxid vilket med stor sannolikhet påverkar jordens klimat.
Genom teknisk utveckling har det skett stora förbättringar beträffande negativa lokala och regionala
miljöeffekter även om vinsterna i form av mindre utsläpp per fordon har ”ätits upp” genom ökningar av
trafiken.
Den globala effekten, klimatförändringen, som orsakas av utsläpp av koldioxid är emellertid väsentligt
besvärligare att bemästra, eftersom dagens transportsektor till nästan 100 procent är beroende av
diesel och bensin som är icke förnyelsebara fossila bränslen. Transportsektorns andel av Sveriges
totala utsläpp av växthusgaser är ca 30 procent (2010).
Andra miljöeffekter som orsakas av trafiken är buller och intrång i miljön på olika sätt.
För att transportsektorn skall bli långsiktigt hållbar kommer det att krävas åtgärder både på kort och på
lång sikt för att anpassa transportsystemet i sin helhet mot långsiktig hållbarhet. Dessa spänner över
ett brett register som till exempel lokala begränsningar av trafik i stadskärnor, attraktivare
kollektivtrafik, ekonomiska styrmedel, effektivare och renare motorer, alternativa bränslen, fysisk
planering, påverkan av attityder och beteende etcetera.

14.4 Kollektivtrafik – på land och till sjöss
Den 1 januari 2012 trädde en ny kollektivtrafiklag i kraft vilket innebar att det bildades en regional
kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Stockholms län utgör Landstinget denna myndighet. SL finns kvar
som bolag och beställare av kollektivtrafik. Kollektivtrafikmyndigheten ansvarar för att upprätta
trafikförsörjningsprogram i samråd med bland annat berörda kommuner. I programmen ska följande
ingå:
x
x
x
x
x
x
x
x

Mål
Beskrivningar av behov
Alla former av regional kollektivtrafik
Åtgärder för skydd av miljö
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Bytespunkter
Linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer
Omfattning av färdtjänst och riksfärdtjänst.

14.4.1 Kollektivtrafik på land
Norrtälje kommun har totalt cirka 30 busslinjer inom kommunen samt till/från kommunen.
Storstockholms Lokaltrafik(SL) är huvudman för kollektivtrafiken. Även Uppsala Länstrafik (UL),
bedriver busstrafik i samarbete med SL beträffande trafiken till Uppsala och Östhammar.
Waxholmsbolaget(WÅAB) är huvudman för skärgårdstrafiken. Både SL och WÅAB sorterar under
Landstinget och finansierar sina verksamheter med landstingsskatt och biljettintäkter.
Det finns reguljära bussförbindelser till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Östhammar. Inom
kommunen finns det ett välförgrenat bussnät (figur 14.1) som fungerar tillfredsställande mellan
kommunens större orter samt landsbygdslinjer som i första hand är anpassade för arbetsresor,
skolresor och serviceresor. Det mest omfattande resandet sker mellan Norrtälje stad och Stockholm
med linje 676, där det under rusningstrafik är 5-minuters-trafik.
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Nobina är den entreprenör som kör busstrafiken på uppdrag av SL. Deras avtal gäller från midsommar
2011 och 8 år framåt med möjlighet till förlängning. De har incitamentsavtal för linjerna 676 Norrtälje –
Stockholm, 639 Hallstavik – Rimbo – Norrtälje samt 686 Norrtälje – Kista. Det innebär att ersättning
utgår per verifierad påstigande passagerare. Övriga linjer definieras som produktion och där utgår
ersättning per utbudskilometer. Avtalet mellan SL och Nobia är utformat på så sätt att Nobina har stor
frihet när det gäller marknadsföring och att justera utbudet av turer.

FIGUR 14.1 Busslinjenätet i Norrtälje kommun.
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14.4.2 Kollektivtrafik till sjöss
I skärgården finns följande båtlinjer:
Simpnäs (Östersjö vid is) Æ Arholma
Räfsnäs Æ Tjockö Æ Lidö Æ Tyvö Æ Enskär Æ Gisslingö Æ Fejan
Solö Æ Hemmarö Æ Högmarsö Æ Fårgångsö Æ Furusund
Furusund Æ Östernäs Æ Gräskö Æ Norröra Æ Söderöra Æ Svartlöga ÆRödlöga Æ Bromskär
Utöver dessa linjer finns båttrafik under helger och sommar från Stockholm genom Blidösund och
vidare via Gräskö, Marö, Kapellskär, Fejan, Tyvö, Idö och Östersjö, Granö till Arholma. Det finns
också en linje från Stockholm genom Blidösund och vidare via Norröra, Söderöra och Svartlöga till
Rödlöga. Dessa linjer används både av resenärer till fritidshus i skärgården och av turister. WÅAB
bedriver trafiken dels med egna fartyg; dels genom upphandling och samarbete andra privata rederier.
Kommunen har under den senaste 10-årsperioden aktivt arbetat med att utveckla välfungerade
replipunkter i strategiska lägen. Dessa är Grisslehamn, Herräng, Simpnäs – Östersjö, Gräddö,
Räfsnäs, Kapellskär, Östernäs, Spillersboda, Solö, Furusund, Köpmanholm, Norrsund, Bromskär, Urö
och Vettershaga. Replipunkterna behandlas vidare i den fördjupade översiktsplanen för skärgården
från år 2005 samt i kommunens gällande bryggplan.

14.4.3 Inriktningar för kommunens kollektivtrafikarbete
Följande punkter är viktiga för att skapa en till helheten attraktiv kollektivtrafik i Norrtälje kommun:
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

En fortsätt utveckling av busslinjer i prioriterade stråk med täta och tidsoptimerade turer som
stödjer önskad bebyggelseutveckling.
Förutsättningar för kombinationsresor mellan bil (båt i skärgården) och buss.
En fortsatt komplettering med ytterligare pendlarparkeringar längs med prioriterade stråk av
busslinjer. Pendlarparkeringarna måste lokaliseras i lämpliga lägen som också upplevs som
trygga.
Ett upprätthållande av en kollektiv landsbygds- och skärgårdstrafik anpassad för i första hand
skol- och arbetsresor, i andra hand serviceresor och i tredje hand fritidsresor.
Inrättande av innovativa kollektivtrafik-lösningar för glesa delar av kommunen. Det kan
exempelvis innebära anropsstyrd trafik som ansluter mot det reguljära bussnätet. Om möjligt
skall kommunens skolskjutstrafik samordnas mot SL:s respektive WÅAB:s trafik.
Att kommunens skolskjutsar så långt det är möjligt använder SL:s och WÅAB:s utbud av
kollektivtrafik.
Goda omstigningspunkter till de regionala, nationella och internationella trafiksystemen vid
ändan av linjerna med regionala kopplingar.
En från kundens perspektiv fungerande reskedja.
Tillgänglighetsanpassning av det kollektiva trafiksystemet i sin helhet för funktionshindrade.
Bekväma och trafiksäkert utformade anslutningsvägar och bytespunkter.
Möjliggöra arbetspendling året runt till Norrtälje stad kollektivt från skärgårdsöar med minst 10
invånare.
Väl fungerande replipunkter prioriterade enligt kommunens bryggplan med kompletterande
busslinjer och pendlarparkeringar.

Norrtälje kommun ska inte vara huvudman för någon kollektivtrafik men vill på följande sätt bidra till
kollektivtrafikens utveckling i kommunen och regionen. Kommunen ska:
x Beakta kollektivtrafikens behov i all kommunal planering och planmonopolet ska användas till att
bidra till goda förutsättningar för kollektivtrafiken
x Fortlöpande upprätthålla en översikt över de önskemål/brister som gäller kollektivtrafiken,
prioritera dessa enligt översiktsplanens intentioner samt påverka huvudman för aktuell
kollektivtrafik
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x
x
x

Bidra finansiellt och/eller upplåta mark till kollektivtrafikanläggningar förutsatt medverkan från
övriga ansvariga aktörer när så är påtalat
Verka för funktionella hållplatser och anslutande gångvägar så att hög tillgänglighet till
kollektivtrafiken uppnås där kommunen är huvudman för gator (Norrtälje stad, Hallstavik, Rimbo)
Beakta att enligt den nya kollektivtrafik-lagen från 2012 så måste alla kollektivtrafik-företag som
trafikerar den regionala kollektiv-trafikmyndighetens område få tillträde till hållplatser, terminaler
och annan infrastruktur på ett konkurrensneutralt sätt.

14.5 Vägtrafik
14.5.1 Gällande länsplan 2010 -2021
I maj 2010 fastställdes Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010 – 2021 av
Länsstyrelsen. Ett flertal processer i Stockholmsregionen har under åren skapat en bred samsyn på
regionens åtgärdsbehov. Stockholm- Mälarregionens arbete med ”En Bättre Sits”, den Regionala
utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) och arbetet med den gemensamma
systemanalysen, där också Gotlands kommun deltog, är goda exempel på detta. Den övergripande
gemensamma process och överenskommelse, som utgör utgångspunkten för åtgärdsplaneringen i
Stockholms län 2010-2021, är dock Stockholmsförhandlingen som Carl Cederschiöld ledde. Tabell
14.1 visar objekt i Norrtälje kommun som anges i länsplanen.
Tabell 14.1. Vägprojekt i Norrtälje kommun som ingår i länsplanen.
Objekt
Kostnad Genomförande tid
Västra vägen etapp 1
39 mkr
2010 -2011
Västra vägen etapp 2
261 mkr 2011 - 2012
Väg 77 och åtgärder i Rimbo
693 mkr 2011 - 2019
E18 Norrtälje – Kapellskär 2+1 72 mkr
2011 1103 Tulkavägen
62 mkr
2013

14.5.2 Brister i Norrtälje kommuns vägtrafiksystem
I tabell 14.2 redovisas bristerna i kommunens vägnät utifrån en översiktlig nivå. Redovisning baseras
delvis på en bristanalys av transportsystemet i Stockholms län som genomfördes redan 1997 av
Länsstyrelsen men som gäller fortfarande. Eftersom trafiken ökat är bristerna i dagsläget ännu
allvarligare.
Tabell 14.2. Brister i Norrtälje kommuns vägnät
Väg
Sträcka
Brist
76
Norrtälje - Söderbykarl
Mycket hög belastning i förhållande till vägutrymme
76
Ununge – vägskäl 1113
Hög belastning i förhållande till vägutrymme
77
Hela sträckan inom kommunen
Mycket hög belastning i förhållande till vägutrymme
276
Roslagskulla - Mora
Hög belastning i förhållande till vägutrymme
280
Rö - Edsbro
Hög belastning i förhållande till vägutrymme
283
Söderbykarl - Älmsta
Hög belastning i förhållande till vägutrymme
1113
Hallstavik - länsgräns
Hög andel tung trafik men hänsyn till vägutrymme
1146
Norrtälje - Utlunda
Hög belastning i förhållande till vägutrymme
När belastningen är hög i förhållande till vägutrymme ökar risken i första hand för olyckor och i andra
hand trängsel. Hitintills har Trafikverket löst problemet med smala och kurviga vägar genom att sänka
skyltat hastighet. Detta är inte tillfredställande eftersom detta medför längre restider och minskad
konkurrenskraft för näringslivet.
Utöver kurviga och smala riksvägar och länsvägar finns det brister i framkomlighet för den tunga
trafiken i form av otillräcklig bärighet, det vill säga vägar som inte är klassade som Bärighetsklass (BK)
1. De områden inom kommunen som har en stor andel BK 2 vägar är Kårsta (delat med Vallentuna),
Rånäs, Blidö och Björkö samt ett antal ytterligare vägar spridda i kommunen.
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14.5.3 Rastplatser
Trots kommunens omfattande vägnät saknas det rastplatser inom kommunen. Stressade och trötta
förare är trafikfarligare än de som är avstressade och utvilade. Med hänsyn till trafiksäkerheten är det
därför viktigt att erbjuda trafikanterna möjlighet att rasta. Avsaknaden av rastplatser med sopmajor
bidrar också till en ökad nedskräpning längs våra vägar. I ”Rastplatsplan för Norrtälje kommun” från
1996 anges möjliga lägen samt hur kommunen har prioriterat dessa sinsemellan.
För närvarande planeras en ny rastplats vid Norrtälje södra infarten.

14.5.4 Farligt gods
Farligt gods behandlas i kapitel 7, Miljö, Hälsa och Säkerhet.

14.5.5 Gällande riksintressen samt byggförbud
De vägar som utgör ett riksintresse är E18 och riksväg 77. Norrtälje kommun anser emellertid att även
vägarna 76, 280 och 1113 är av sådan dignitet att dessa bör betraktas som riksintresse. Motiven till
detta är bland annat att dessa vägar är av fundamental betydelse för riksintresset Hallsta pappersbruk
men också av stor strategisk betydelse för Norrtälje kommuns utveckling och tillväxt.

Byggnadsfritt avstånd utanför detaljplan
Inom ett avstånd om tolv meter från ett vägområde får inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras
byggnader, göras tillbyggnader eller vidtas andra åtgärder som kan inverka menligt på
trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan föreskriva att avståndet ökas, dock till högst 50 meter.
Byggnadsförbudet gäller där detaljplan saknas. Inom dessa områden är det naturligtvis olämpligt
att ge någon form av bygglovsbefrielse. Enligt Länsstyrelsens beslut från 1984-08-13 angående
utökat byggnadsfritt avstånd, berörs Norrtälje av följande vägar.
Byggnadsfritt avstånd 50 meter från vägområdet:
x E18
Byggnadsfritt avstånd 30 meter från vägområdet:
x Lv 76
x Lv 77
x Lv 276
x Lv 278
x Lv 280
x Lv 282
x Lv 283

Byggnadsfritt avstånd inom detaljplan
Trafikverket har behov av en byggnadsfri zon i vägens närhet. Avståndet varierar beroende på
vilken typ av väg det är och vilken hastighet som råder på sträckan (se tabell 14.3). En byggnadsfri
zon är nödvändig, inte bara för att skapa goda vägmiljöer, utan också för att bevara en viss
handlingsfrihet, för att nå normer och riktvärden för miljöstörningar samt av trafiksäkerhetsskäl.
Därför hävdar vi nedanstående mått vid samråd med kommunen vid upprättande av detaljplan.
Avstånd mellan väg och byggnad delas upp i två olika mått:
a) beläggningskant och kvartersgräns
b) kvartersgräns och byggnad.
Tabell 14.3. Byggnadsfritt avstånd för olika typer av vägar.
Vägtyp

Km/h

a)

b)

Totalt

Motorväg

25 m

10 m

35 m

Ramper

15 m

10 m

25 m
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Primära länsvägar
och riksvägar

Övriga länsvägar

80-100

15 m

10 m

25 m

60-70

10 m

5m

15 m

40-50

8m

5m

13 m

60-70

8m

3m

11 m

40-50

5m

3m

8m

Med hänsyn till risk- och säkerhet kan länsstyrelsen komma fram till andra avstånd.
Tabell 14.4 redovisar vilka investeringsobjekt som kommunen har gett prioritet 1 eller 2 och/eller
kommunen anser har stor långsiktig strategisk betydelse.
Tabell 14.4 Prioriterade väginvesteringsobjekt.
Väg
Objekt
Kommentar
1+2 väg mellan Norrtälje
Ingår i gällande Länsplan 2010 - 2021 med genomförande
E18
trafikplats och Kapellskär
under planperioden.
Ingår i gällande Länsplan med genomförande 2011 – 2012.
Genomförande av etapp 2
Förhandlingar om ett tidigareläggande kommer att föras med
76
av Västra vägen
Länsstyrelse och Trafikverket
Ombyggnad till 9 meters
Nuvarande väg är smal och har flera kurvor och backkrön
76
väg mellan Norrtälje stad
med skymd sikt.
och Estuna kyrka.
Åtgärdande av farlig
Sträckan är olycksdrabbad och speciellt besvärlig för den
vägsträcka från strax
76
söder om Vidö vägskäl till tunga trafiken.
Edebo.
Båda dessa vägprojekt är studerade i den vägutredning som
färdigställdes i juni 1998. Det krävs dock framtagande av en
ny förstudie. Objektet ligger i länsplanen med genomförande
2011 – 2019. Riksväg 77 utgör ett regionalt stråk och är av
stor vikt för regionens försörjning, utveckling och ekonomiska
tillväxt. Vägen förbinder såväl Rimbo och Norrtälje som
hamnen i Kapellskär med E4 och med de inre delarna av
Uppland samt vidare mot Mälardalsregionen. Inom
Stockholms län är väg 77 mycket smal och krokig. På
huvuddelen av sträckan mellan länsgränsen och Rösa är
Ny sträckning mellan Rösa
77,
vägen endast 6 meter bred och hastigheten är nedsatt till 70
- Alhamra inkl. förbifart
280
km/h, i flera kilometer till 50 km/h. Vägen har en hög andel
Rimbo.
tung trafik med inriktning på Kapellskär. Denna trafik passerar
alltså genom Rimbo och delar samhället i två delar på ett i
längden oacceptabelt sätt. På sträckan mellan Rimbo och
Rösa är vägen mer olycksdrabbad än normalt. Länsväg 280
har också mycket tung trafik, i detta fall med inriktning mot
Hallstavik. Vägen passerar genom Rimbo centrum där trafiken
förorsakar stora olägenheter. Den förbifart som studerats i
nämnda vägutredning och finns med i kommunens
översiktsplaner är endast två kilometer lång och bör lämpligen
genomföras som ett separat projekt.
Ombyggnad av korsningen Backkrön och skymd sikt. Trafikverket har gjort en
77
med 1068 vid Alhamra.
vägutredning 2007 som varit ute på remiss.
Fortsatt upprustning av
Behov av upprustning till den kvalité som vägen har i Uppsala
77
vägstandard på sträckan
län.
Alhamra – länsgränsen.
Utifrån ett långsiktigt strategiskt perspektiv är det väsentligt att
Tvärförbindelse mellan
stärka och utveckla Norrtälje kommuns koppling mot
77
Rösa (E18) och E18 i
Mälardalen.
Enköpings kommun.
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Väg
280
280

280

283

283
283
283
1113

Objekt
Ombyggnad till 9 m väg
mellan Rö – Edsbro.
Lv 280 - åtgärdande av
"berg- och dalbana" vid
Gäddsjön.
Ombyggnad av skarp
kurva söder om
avtagsvägen till Lohärad
(1070).
Upprustning av
vägsträckan till "90vägsstandard" mellan
korsning med väg 76 till
Älmsta.
Iordningställande av
busshållplatsfickor mellan
Älmsta och Grisslehamn.
Översyn av korsning vid
Trästa bro.
Upprustning av genomfart i
Grisslehamn och ny GCbana.
Ombyggnad till 7,5
metersväg väster om
Hallstavik.
Blidö – Planläggning för att
iordningsställa Bromskär
brygga till en
välfungerande replipunkt
pågår.

Kommentar
Vägen är väsentlig för den tunga trafiken till/från Hallstavik
och det behövs en standardhöjning.
Avsnittet är trångt för den tunga trafiken och har dåliga
siktförhållanden.

Älmsta växer fort och har ett omfattande bostadsbyggande.
Befolkningsökningen ökar trafiken och behovet av bättre
vägstandard.
Den primära länsväg som återstår när det gäller att bygga
hållplatsfickor. Avsaknad av hållplatsfickor ger höga
olycksrisker.
I nuläget är korsningen otydlig och saknar filer för svängande
trafik. Skyltning och belysning behöver ses över.
Det behövs trafiklugnande åtgärder för att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Belastningen är
mycket hög under sommartid.
Stor belastning av tung trafik där vissa transporter har farligt
gods. Behov av upprustning till den kvalité som vägen har i
Uppsala län.
Planläggning pågår.

14.6 Sjöfart och Hamnar
Följande hamnar av betydelse finns inom kommunen:
x Kapellskär är en betydelsefull hamn i transportkedjan öst – väst och är utpekad som en av tio
nationellt strategiska hamnar, TEN-hamn (ingår i den Nordiska triangeln i av EU utpekat
transeuropeiskt nätverket för transporter) och även som ett riksintresse. Hamnen är regionens
största roll on – roll off hamn med en hantering av drygt tre miljoner ton per år. Idag trafikeras
hamnen av Finnlink, Viking Line, Tallink Silja samt Baltic Scandinavian Lines AS. Det finns
färjelinjer till Mariehamn, Åbo och Paldiski. Årligen reser 900 000 passagerare med färjorna via
Kapellskär. Godsflödena ökar fortlöpande och hamnen avser därför att anlägga en ny pir med två
färjelägen i hamnens södra del, att bygga om nuvarande färjeläge ett, att riva nuvarande färjeläge
två, att fördjupa hamnbassängen samt att muddra bort grund norr om Kapellskärsskäret.
Kringboende upplever att det finns problem med buller. Hamnen ägs av Stockholms hamnar och
Roslagshamnar.
x

Vägförbindelserna via E18 söderut håller motorvägs- eller motortrafikledsstandard. Riksvägarna
76 och 77, som utgör förbindelser norr respektive västerut, håller en bristfällig standard.
Åtgärdande av riksväg 77 ingår i gällande länsplan.

x

Områden kring hamnen och hamnen ska utvecklas till en ny stadsdel och planering för detta
pågår. Norrtälje stads hamn har tidigare används för bland annat spannmåls- och
gödningstransporter och andra bulkvaror. Under senare år har denna typ av transporter minskat
för att nästan helt upphöra. Till hamnen har transporterats biobränslen (flis). Det finns en tydlig
historisk koppling mellan böndernas behov av transporter och hamnen. Under senaste 20 åren
har hamnens betydelse ifrågasatts. Det finns istället stora möjligheter att exploatera för handel och
olika verksamheter och därigenom höja hela Norrtälje stads attraktivitet. Hamnen ägs av Norrtälje
kommun.
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x

I Grisslehamn finns det både en färjehamn med Eckerölinjen som bedriver färjetrafik till Eckerö på
Åland och en fiskehamn. Eckerölinjen som främst är inriktad mot persontrafik har haft ett stadigt
ökande resande under den senaste 10-årsperioden. Fiskehamnen, som är avsatt som
krigsfiskehamn, används för närvarande i begränsad omfattning av fiskerinäringen.

x

Hallstaviks hamn ägs av Hallsta pappersbruk och används för brukets transporter.

x

Räfsnäs hamn ägs av Norrtälje kommun och utgör under krig reservhamn för fiske.
Fiskerinäringen använder för närvarande hamnen i liten omfattning. Räfsnäs är en viktig replipunkt
för skärgården.

14.6.1 Farleder
I tabell 14.5 visas de inom kommunen befintliga allmänna farlederna:
Tabell 14.5: Allmänna farleder i Norrtälje kommun
502 Riksintresse Möja - Granhamnsfjärden
503

Granhamnsfjärden – Simpnäs klubb

504

Riksintresse

Örngrund - Kanholmsfjärden

505

Riksintresse

Saxarfjärden - Söderarm

506

Riksintresse

Husaröleden

508

Riksintresse

Väddö kanal - Gräddö

509
560

Tröskeln – Södra Kvarken
Fritidsbåtsled Växlet - Rådmansö

561
565

Norrtälje - Gräddö
Riksintresse

Grisslehamn – Sjön

566

Singösund

568

Singöfjärden – Galten – S.Rörskäret

571

Riksintresse

Svartklubben - Hargshamn

573

Riksintresse

Hallstavik- Ormön

575

Riksintresse

Svartklubben - Vässarögrund

577
591

Svartklubben – St läget
Riksintresse

5054 Riksintresse

Svartklubben - Öresundsgrepen
Plomman - Kapellskär

14.7 Järnväg
Från Hargshamn, Östhammars kommun, norr om Hallstavik ansluter Norrtälje kommuns enda
befintliga järnväg till Hallsta Pappersbruk. I nuläget används denna endast för godstransporter till/från
bruket. Järnvägen kan få en bredare betydelse om det i framtiden sker etableringar av ytterligare
industri i Hallstavik som kan utnyttja järnväg för sina godstransporter.
Kapellskär är en betydelsefull port mot öster. Det saknas järnväg till hamnen och på mycket lång sikt
kan det finnas behov av en sådan investering. I gällande planering finns det därför ett reservat för
järnväg från Kapellskär längs E18 fram till kommungränsen. Tanken är att ge möjlighet att koppla
denna järnväg mot den järnväg som eventuellt planeras till Arninge i Täby kommun inom ramen för
regionplaneringen. Detta skulle ge möjlighet att nå stambanan via järnväg från Kapellskär.
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Det finns en beredskap för en förlängning av Roslagsbanan från Kårsta till Rimbo. I översiktsplanen
för Rimbo tätort ingår en angöring av Roslagsbanan med en ny ändstation i anslutning till befintlig
bussterminal i Rimbo. Anläggande av nya järnvägar är mycket resurskrävande, och med nuvarande
befolkningsunderlag är det enligt samhällsekonomiska kalkyler olönsamt att bygga ut järnväg till
Rimbo, Norrtälje eller Arlanda. Det är dock viktigt att behålla denna möjlighet för framtiden, och
således bör de reservat för järnvägsutbyggnad som finns behållas även i framtiden.
Stockholm Nordost, SL och Trafikverket genomför för nordostsektorn en gemensam, fördjupad
idéstudie som ska utreda en långsiktigt hållbar lösning för ett regionalt och kapacitetsstark spårsystem
till nordostsektorn. Resultatet av studien ska ge underlag till kommande paketlösning för
Stockholmsregionen, där en regional spårförbindelse till nordost måste ingå med mycket hög prioritet.
Det gäller således att fortlöpande bevaka och göra framtida bedömningar huruvida dessa idéer
beträffande spårutbyggnader kan få långsiktiga konsekvenser gällande potentiella
järnvägsutbyggnader i Norrtälje kommun.

14.8 Flygfart
Mellingeholm, beläget strax söder om Norrtälje stad, är den enda flygplatsen inom kommunen av
allmän betydelse. För närvarande används flygplasten av en flygklubb samt en firma som erbjuder
helikopterservice. Om större flygplan skall kunna trafikera flygplatsen behöver landningsbanan
förlängas.
Arlanda flygplats, som utgör ett riksintresse, är belägen väster om Norrtälje kommun. Flygplatsen är
av stor strategisk betydelse för Norrtälje kommuns utveckling både som arbetsplatsområde och
kommunikationsnod både för nationella och internationella resor. I kapitel 7, Miljö, Hälsa och
säkerhet, redovisas Arlandas influensområden avseende buller.

14.9 Gång- och cykeltrafik
Det har under åren gjorts flertalet olika utredningar som syftar till en ökad trafiksäkerhet för de
oskyddade trafikantgrupperna. År 2004 antogs ett program för utbyggnad av cykelvägar i Norrtälje
kommun. Programmet har uppdaterats under år 2011. Det finns dock behov av att genomföra
trafiknätsanalyser och utifrån dessa ta fram prioriterade åtgärder för att åstadkomma ett välfungerade
och sammanhängande nät av cykelvägar.
Norrtälje kommun är huvudman för infrastrukturen och därmed även cykelvägar inom tätorterna
Norrtälje, Hallstavik och Rimbo. Trafikverket är huvudman för det allmänna vägnätet. Trafikverket har
således ansvaret för byggandet samt drift och underhåll av cykelvägar längs med det allmänna
vägnätet. Norrtälje kommun för en kontinuerlig dialog med Trafikverket för att få prioriterade
cykelvägar till stånd. I vissa fall upprättas avtal mellan Norrtälje kommun och Trafikverket om
medfinansiering för att Trafikverket skall anlägga de cykelvägar som Norrtälje kommun prioriterar.
Lokala vägföreningar/-samfälligheter förvaltar övriga vägar som vanligtvis benämns enskild väg. Till
dessa vägar utgår statsbidrag vilket innebär att de ska vara öppna för allmän trafik. För att få tillstånd
cykelvägar i områden med enskild väghållning krävs avtal mellan Norrtälje kommun och berörda
vägföreningar/samfälligheter. Trafikverket kan också utgöra en part i denna typ av överenskommelser.
Norrtälje kommun har som princip att inte påta sig ett driftansvar utanför Norrtälje stad, Hallstavik och
Rimbo. Skälet till detta är det innebär oproportionerligt höga kostnader för att nå geografiskt spridda
objekt utanför de områden där kommunen har väghållaransvar.
För redovisning av gällande prioriteringar för utbyggnad av cykelvägar uppdelat på kommunalt, statligt
samt enskilt väghållaransvar hänvisas till uppdaterat program för utbyggnad av cykelvägar beslutat av
kommunstyrelsen år 2011.

14.10 Tele- och datakommunikationer
Se kommunens IT-infrastrukturprogram för landsbygd och skärgård 2012-2020.
Nås via internetadressen nedan:
http://norrtalje.se/Trafik-och-infrastruktur/IT/Bredbandsstod-for-landsbygden/
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14.10.1 Nya telemaster
Enligt preliminära uppgifter från 3G-operatörerna för det nya mobiltelefoninätet finns behov av
ytterligare cirka 50 master. Påverkan på landskapet och människors närmiljö blir därmed stort. Det är
därför angeläget att de enskilda masterna placeras så bra som möjligt i landskapet så att den samlade
effekten av antalet master minimeras. Många människor känner stark oro när master placeras på
deras marker eller intill deras bostäder. Meningarna går isär om hur stark påverkan de
elektromagnetiska fälten har på människor. Det finns all anledning att iaktta någon form av
försiktighetsprincip.
Möjligheten till samlokalisering av basstationer på gemensamma master skall alltid prövas.
Bygglovprövning bör ej ske för enskilda ärenden utan för hela utbyggnadsetapper baserat på
långtgående kontakter och samverkan mellan operatörerna. Aktuell exponering av liksom erforderliga
skydd för allmänheten skall redovisas i ansökan. Master/torn bör aldrig placeras i närheten av samlad
bostadsbebyggelse.
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Kontaktuppgifter
För mer information om innehållet i detta dokument, vänligen ring kommunens kontaktcenter på
telefonnummer: 0176-71 000. Fråga efter Planering och Utveckling, Översiktsplanering.
Eller skicka dina frågor till e-post: kommunstyrelsen@norrtalje.se
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