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Sammanfattning
Miljöbedömningen
Norrtälje kommun har valt att utföra miljöbedömningen för den nya översiktsplanen, Översiktsplan 2040, i två etapper med en samrådsfas och en utställningsfas. Detta förfarande
följer plan- och bygglagens process för en översiktsplan. Inför samrådet av översiktsplanen
togs en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Denna miljökonsekvensbeskrivning har sedermera reviderats inför utställningen.
Syftet med en miljöbedömning är ”att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas”. Miljöbedömningen ska fungera som stöd för, och ge underlag till, arbetet med att hitta en lämplig utformning av planen. Den ska vara pådrivande för ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att redan i planarbetet väga miljökonsekvenser mot andra
viktiga faktorer.
Norrtäljes miljö idag
I Norrtälje finns 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. I kommunen finns stora arealer skyddade eller skyddsvärda natur- och kulturmiljöer. Hela kust- och skärgårdsområdet i kommunen är med hänsyn till de höga natur- och kulturvärdena av riksintresse. Riksintresseområden för naturmiljön täcker drygt 30 procent av kommunens totala yta (9 procent av kommunens landyta) medan motsvarande siffra för kulturmiljön är cirka 10 procent.
I kommunen finns över 300 sjöar, sju större vattendrag, många havsvikar och ett stort hav
med över 10 000 öar. Kommunens ytvatten är framförallt hotade av övergödning, metaller
och miljögifter samt fysisk påverkan. Många av kommunens grundvattenförekomster är
utsatta för ett högt exploaterings- och påverkanstryck. Hot mot dessa resurser utgörs bland
annat av enskilda avlopp och överuttag av grundvatten. Norrtälje har flest enskilda vattenoch avloppsanläggningar i Sverige. Dessa anläggningar innebär en påfrestning på vattenresurserna med risk för inträngning av saltvatten i grundvattensystemet, förorening av dricksvatten och övergödning av sjöar, vattendrag och hav som följd.
Norrtäljes skärgård intar en särställning i friluftshänseende. Värdet för friluftslivet ligger i
de höga naturvärdena, orördheten, kontakten mellan strand och hav samt den goda tillgången på naturhamnar. I Norrtälje finns fyra områden som omfattas av riksintresse för friluftsliv. Förutom riksintressena finns stora opåverkade områden på land, som utgör regionala intressen. De lokala friluftslivsintressena består framförallt av närströvområden, orörda
strandområden eller utflyktsskogar med höga naturvärden.
Det finns ingen samlad, uppdaterad bild av bullersituationen i kommunen. Väl känt är
emellertid att det i första hand är genomfartstrafiken i vissa tätorter som orsakar bullerproblem. Berörda orter är bland andra Norrtälje, Hallstavik, Rimbo och Älmsta. Det mest bullerstörda området i kommunen är utmed E18, öster om Frötuna kyrka, där den tunga trafiken ökat väsentligt de senaste åren på grund av expansionen i Kapellskärs hamn.
Luftkvaliteten i Norrtälje kommun är förhållandevis god. Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar (PM10 och PM2,5) överskrids inte någonstans inom kommunen.
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Det finns, enligt lagen om skydd mot olyckor, fyra så kallade farliga verksamheter i Norrtälje kommun. De mest använda transportlederna för farligt gods inom kommunen är E18
samt vägarna 76, 77, 280 och 1113. På ett flertal ställen i kommunen, bland annat i Rimbo
och Svanberga, passerar de för farligt godstransporter rekommenderade vägarna genom
skyddsområden för vattentäkter.
FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att jordens klimat håller på att förändras utöver den
naturliga variationen och att denna förändring beror på mänsklig påverkan. För att hejda
effekterna av klimatförändringarna måste utsläppstrenden vända inom sju till tolv år. Utsläppen av växthusgaser behöver som minst halveras fram till år 2050. Varje invånare i
Stockholms län släpper årligen ut cirka 3,1 ton koldioxid. Energiproduktionen och vägtrafiken är de största utsläppskällorna av växthusgaser i länet. Tendensen är att energisektorn
minskar sina utsläpp genom att fossila bränslen byts ut mot biobränslen. Vägtrafikens utsläpp har emellertid fortsatt öka i takt med den växande trafikvolymen. Denna utveckling
gäller även för Norrtälje. För Stockholms län förväntas klimatförändringarna vid sekelskiftet ha medfört en ökning av medeltemperaturen med fyra till sex grader, en ökning av årsmedelnederbörden tillsammans med en ökning av intensiva regn, en förlängd växtsäsong
och en höjning av havets medelvattennivå.
Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Översiktsplanens miljöpåverkan har utvärderats och bedömts på två olika sätt. Planens påverkan inom olika sakområden har bedömts mot traditionella bedömningsgrunder såsom
riktvärden, lagbestämmelser och dylikt. Vidare har en riktningsanalys utförts för att få en
indikation på om översiktsplanen i tillräcklig grad bidrar till att uppfylla långsiktiga miljömål och verkar för en hållbar samhällsutveckling. Vid översiktsplanens planeringshorisont
år 2040 ska, enligt Riksdagens så kallade generationsmål, ”förutsättningarna för att lösa
miljöproblemen vara uppfyllda” och de nationella miljökvalitetsmålen ska då ha nåtts (klimatpåverkan dock först 2050). Av de nationella miljökvalitetsmålen har följande bedömts
vara särskilt relevanta för Norrtäljes översiktsplan: Begränsad klimatpåverkan, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö,
samt Ett rikt växt- och djurliv.
För alla behandlade miljöaspekter gäller att översiktsplanens betydande miljöpåverkan tydligare skulle kunna identifieras och värderas om översiktsplanen var tydligare i sina strategier. Framförallt skulle påverkan och konsekvenser till följd av framtida bebyggelseutveckling kunna beskrivas mer utförligt om utvecklingsinriktningar, föreslagen markanvändning och hänsynstaganden för de olika utvecklingsområdena var tydligare beskrivna.
Efter samrådet har betydelsen av en hållbar utveckling förstärkts i översiktsplanen. Översiktsplanen innehåller nu en strategi som anger att kommunen ska ”Planera för långsiktigt
hållbar tillväxt och utveckling”. Översiktsplanens vision och de fem framtidsfrågor som
identifierats innehåller dock inget miljö- eller hållbarhetsperspektiv. Att tydligare lyfta in
miljö- och hållbarhetsaspekter i översiktsplanens vision och framtidsfrågor skulle göra det
lättare för den fysiska planeringen att utvecklas mot, sträva efter och främja en långsiktigt
hållbar utveckling.
Trots att de strategiska framtidsfrågorna inte pekar på behovet av en hållbar bebyggelseoch transportutveckling, innehåller översiktsplanen tydliga beskrivningar av att kommunen
ska verka för en hållbar bebyggelsestruktur som främjar kollektivtrafik, fjärrvärme- och
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kommunal utbyggnad av vatten och avlopp (VA-utbyggnad). Översiktsplanens intention är
att ny bebyggelse i huvudsak ska tillkomma i Norrtälje stad och i de större orterna samt
längs prioriterade stråk på landsbygden. Detta bedöms – generellt sett – bidra till uppfyllelse av viktiga miljömål. Koncentrering av ny bebyggelse längs prioriterade stråk medför
bättre förutsättningar för kommunala (eller gemensamma) vatten- och avloppslösningar,
vilket är positivt ur vattensynpunkt då det kan minska belastningen från enskilda avloppslösningar. Denna bebyggelsestruktur kan även främja en utveckling mot minskade utsläpp
av klimatgaser eftersom en koncentrerad bebyggelse är lättare att försörja med kollektivtrafik och dessutom lättare kan anslutas till fjärrvärme och/eller närvärmeanläggningar. Ur
naturmiljö- och rekreationsperspektiv kan en koncentrerad bebyggelse också vara positiv
eftersom det kan göra det lättare att bevara värdefulla miljöer.
Översiktsplanen håller emellertid öppet för bebyggelse i ett 20-tal tätorter i attraktiva kustnära lägen, i strandnära lägen på landsbygden samt spridd bebyggelse på landsbygden och i
skärgården. Detta kan motverka översiktsplanens goda intentioner om exempelvis långsiktigt hållbara lösningar för fjärrvärme samt vatten och avlopp. En mer spridd bebyggelse
innebär även att behovet av att köra bil är stort och det är då svårt att minska utsläppen av
växthusgaser. Enligt översiktsplanen har självbestämmanderätten stark status inom Norrtälje kommun och en översiktsplan som på ett sådant tydligt sätt ställer sig bakom självbestämmanderätten kan bland annat resultera i att kommunens natur- och kulturmiljövärden
långsamt men gradvis degraderas.
Översiktsplanen bedöms sammantaget bidra marginellt till att värna kommunens naturvärden. Det kan dock inte uteslutas att ett genomförande av översiktsplanen kan påverka Norrtälje kommuns naturområden negativt. Konsekvensernas omfattning beror till stor del på
hur ny bebyggelse utformas, vilken hänsyn som tas till ekologiska värden samt om, till exempel, kompensatoriska åtgärder kan genomföras.
Det är svårt att avgöra om och hur bebyggelseutvecklingen enligt översiktsplanen kommer
att påverka kommunens kulturmiljövärden. Inom alla föreslagna utvecklingsstråk finns områden av riksintresse för kulturmiljövården. Kommunens pågående arbete med fördjupade
kulturmiljöanalyser för riksintresseområden är mycket positivt och bedöms kunna styra och
vägleda planeringen så att negativ påverkan kan undvikas eller minimeras. Planen anger att
åtgärder som kan riskera att medföra betydande negativa konsekvenser för riksintressets
värde inte ska tillåtas men förutom detta innehåller inte översiktsplanen några specifika
strategier som styr den fysiska planeringen mot en utveckling som främjar kulturmiljövärdena. Avsaknaden av tydliga strategier i översiktsplanen kan medföra negativ påverkan på
kulturmiljön.
Den ökade befolkningen, med efterföljande transport- och bostadsbehov, bedöms medföra
ett ökat tryck på Norrtäljes vattenområden. Samtidigt medför planens bebyggelsestrategi
förbättrade förutsättningar för kommunala (eller gemensamma) vatten- och avloppslösningar vilket är positivt ur vattensynpunkt. Den spridda bebyggelse som planen öppnar upp för
kommer däremot ha individuella vatten- och avloppslösningar vilka, trots höga krav på avloppslösningar, medför större belastning på recipienter än avlopp från ett hushåll som är
anslutet till ett kommunalt avloppsreningsverk.
Översiktsplanen styr mot och beskriver strategier för vattenförekomster som, om de följs i
efterföljande planering, medför förutsättningar för att uppnå miljökvalitetsnormer samt
främja miljökvalitetsmål och kommunala mål. Det är viktigt att kommunen lägger fast en
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hög ambitionsnivå i efterföljande planering och bland annat inför striktare regler kring enskilda avlopp och för uttag av dricksvatten i områden med saltvatteninträngning.
Översiktsplanens bebyggelsestrategi skapar goda förutsättningar för att betydelsefull regional grönstruktur, sammanhängande grönområden och viktiga kust- och strandområden
ska kunna värnas och utvecklas ur rekreationssynpunkt. Förutsättningarna att kommunens
stora opåverkade områden förblir intakta bedöms som goda. Spridd bebyggelse på landsbygden kan generera goda möjligheter till rekreation för de som bosätter sig i områdena,
medan redan bosatta och besökare kan uppleva att rekreationsvärdet minskar. Trots detta
bedöms översiktsplanen sammantaget styra mot en utveckling som medför goda förutsättningar för att bevara och utveckla rekreationsvärden.
En större befolkning kommer att medföra ökad vägtrafik vilket i sin tur leder till ökat buller
och större utsläpp av luftföroreningar. Det finns därmed en risk för ökade bullerstörningar
för boende i befintlig bostadsbebyggelse längs kommunens vägar. Kommunens bebyggelsestrategi om att ny bostadsbebyggelse ska koncentreras till Norrtälje stad, större orter samt
stråk i syfte att öka andelen kollektivtrafikresande, har dock potential att delvis hålla nere
den förväntade trafikökningen och därmed även begränsa den förväntade ökningen av trafikbuller och luftföroreningar.
Det finns en risk för att ny bebyggelse kan tillkomma i bullerutsatta lägen. I och med att
översiktsplanen framhåller att utgångspunkten alltid ska vara att de nationella riktvärdena
ska klaras, att den definierar inom vilka områden och under vilka förutsättningar som avsteg från riktvärdena kan tillåtas samt ställer krav på att bullerbegränsande åtgärder ska utredas, bedöms ny bostadsbebyggelse i tillkommande områden få acceptabla bullernivåer.
Miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar överskrids inte i Norrtälje kommun idag och
trots en sannolik trafikökning kommer normerna troligtvis inte heller att överstigas år 2040.
Eftersom många Norrtäljebor arbetspendlar till Stockholm påverkar de möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna längs Stockholms infarter norrifrån. Den förväntade ökningen
av vägtrafiken innebär sannolikt att fler människor dagligen kommer att exponeras för trafikens luftföroreningar, såväl människor som uppehåller sig eller går och cyklar intill gator
och vägar som bilister som färdas i gaturum med höga föroreningshalter. En fortsatt satsning på fjärrvärme och bergvärme är positivt eftersom det kan minska lokala utsläpp och
därmed även närboendes exponering för dessa luftföroreningar.
Översiktsplanens strategier för att öka de hållbara transporterna bedöms medföra positiva
hälsokonsekvenser för Norrtäljes befolkning. Bilen är ett passivt transportmedel som leder
till sämre hälsa hos trafikanten jämfört med trafikanter som använder mer aktiva transportsätt som gång och cykel. Eftersom kollektivtrafik oftast inkluderar en sträcka där man går
eller cyklar är även denna kombination bättre än ren bilåkning.
I och med att översiktsplanen anger att rekommenderade skyddsavstånd till farligt godsleder och miljöfarliga verksamheter ska följas bör förhöjd risk för boende i ny bebyggelse
kunna undvikas.
Planen saknar en redovisning av vilka områden som ligger i riskzonen för översvämningar
eller skred. Med hänsyn till att översiktsplanen håller öppet för bebyggelse i skärgården och
i strandnära lägen finns det en risk för att en del av den tillkommande bebyggelsen kommer
att lokaliseras till områden där det råder översvämningsrisk. Avsaknaden av strategier i
översiktsplanen för att hantera kommande klimatförändringar gör att Norrtälje kommun
bedöms stå sämre rustade inför kommande klimatförändringar.
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Planens intentioner för framtida bebyggelseutveckling och infrastruktur bedöms kunna leda
i riktning mot en utveckling med lägre utsläpp av klimatgaser. Huruvida detta sker beror på
i vilken grad strategin om bebyggelse i orter och stråk med god kollektivtrafik följs. Eftersom planen lämnar öppet för spridd bebyggelse kan planen även medföra en mer bilberoende bebyggelse vilken medför högre utsläpp av klimatgaser. Planen bedöms inte leda till
att utsläppen av klimatpåverkande gaser reduceras i tillräcklig omfattning för att klara de
stora utsläppsminskningar som krävs för att nå uppsatta klimatmål.
Uppföljning
Översiktsplanens miljöpåverkan bör följas upp i två avseenden. Kommunen bör dels kontinuerligt följa tillståndet i miljön och hälsoläget hos befolkningen, dels regelbundet identifiera och utvärdera i vilken grad översiktsplanens strategier och rekommendationer för miljö
och hälsa får genomslag i stadens planering och beslutsfattande.
Den första delen, att följa det faktiska miljötillståndet i kommunen kan delvis tillgodoses
genom kommunens årligt återkommande rapporteringar. För vissa miljö- och hälsoparametrar kan det finnas behov att se över och utveckla mer specifika verktyg. Den andra delen av
uppföljningen bör ta sikte på de program och planer varigenom översiktsplanens miljöintentioner ska få genomslag, till exempel detaljplaneprogram och detaljplaner.
Inhämtade uppgifter om miljöförhållanden bör sammanställas som underlag till den aktualitetsförklaring som görs av översiktsplanen minst en gång varje mandatperiod.
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1

Bakgrund

År 1991 antogs Norrtälje kommuns första översiktsplan, vilken senare följdes upp av Översiktsplan för Norrtälje kommun 2000-2015. I samband med aktualiseringsprövningen av
denna översiktsplan under 2009-2010, visade det sig att en mängd händelser och nya förutsättningar hade gjort att en ny översiktsplan behövde tas fram. Kommunen inledde därför
år 2010 arbetet med en ny översiktsplan med sikte på år 2040.
Arbetet med översiktsplanen sker i tre steg:
1. Samråd kring förslag till översiktsplan 2040 (ÖP2040) under våren 2012
2. Utställning av ett utvecklat förslag till ÖP2040 under mars-maj 2013
3. Antagande av ÖP2040 under sommaren/hösten 2013
WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Kommunstyrelsekontoret/Avdelningen för Planering och Utveckling i Norrtälje kommun arbetat fram en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inför utställningen av översiktsplanen.

2

Utgångspunkter och genomförande av
miljöbedömningen

2.1

Process

Norrtälje kommun har valt att utföra miljöbedömningen för
den nya översiktsplanen i två etapper med en samrådsfas
och en utställningsfas, vilket följer plan- och bygglagens
process för översiktsplan.
Kommunen inledde arbetet med en ny översiktsplan i slutet
av 2010. Miljöbedömningsprocessen kom igång betydligt
senare och möjligheterna att inför samrådet utföra miljöbedömningen parallellt och integrerat med översiktsplanearbetet var begränsat. MKB:n till samrådet var därför en
översiktlig MKB där miljöpåverkan beskrevs övergripande
och där tyngdpunkten låg på att avgränsa och kartlägga miljöförutsättningar.
Inför utställningen av översiktsplanen har miljöbedömningsprocessen varit något mer integrerad med planarbetet.
Konsekvensbeskrivningarna har utvecklats och fördjupats,
och vissa av förslagen till miljöanpassningar som identifierats under miljöbedömningsprocessen har inarbetats i planen.

BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING
När en kommun, med stöd av
bestämmelser i lag eller förordning, utarbetar en plan ska frågan om det behöver göras en
miljöbedömning alltid prövas mot
de kriterier som anges i förordningen (1989:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Denna
process kallas behovsbedömning. Är kriterierna uppfyllda ska
en miljöbedömning göras i enlighet med bestämmelserna i 6
kap. 11–18, 20 §§ miljöbalken.
Översiktsplaner anses som huvudregel alltid medföra betydande miljöpåverkan och de ska
därmed alltid miljöbedömas.

Efter utställningen kommer översiktsplanen att antas av kommunfullmäktige. När planen
har antagits ska kommunen i en särskild sammanställning redovisa:
·

på vilket sätt miljöaspekter har integrerats i planen,

·

hur MKB:n och synpunkterna från samrådet har beaktats,

·

skälen till att planen har antagits istället för något av de alternativ som övervägts
och
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·

2.2

vilka åtgärder som kommunen tänker vidta för att följa upp och övervaka den betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.

Avgränsning

Enligt 6 kap. 13 § miljöbalken ska en MKB innehålla de
uppgifter som är rimliga med hänsyn till:
1. ”bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2. planens eller programmets innehåll och detaljeringsgrad,
3. allmänhetens intresse och
4. att vissa frågor kan bedömas bättre i samband
med prövningen av andra planer och program
eller i tillståndsprövningen av verksamheter eller
åtgärder.”
Det förslag till avgränsning som gjorts avseende omfattning och detaljeringsgrad redovisas nedan.
Nivåavgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningens detaljeringsgrad är anpassad till översiktsplanens strategiska karaktär. Det betyder att planens miljöpåverkan oftast beskrivs på
systemnivå och att analyserna generellt inte avser enskildheter eller enskilda objekt. Miljöpåverkan som inte
har ansetts vara betydande har inte behandlats. En miljöbedömning kan aldrig bli mer detaljerad än den plan den
bedömer. Denna miljöbedömning har således samma detaljeringsgrad som översiktsplanen.

MILJÖBEDÖMNINGENS SYFTE
OCH INNEHÅLL
En miljöbedömning är ett förfarande
som består av ett antal processteg
som bland annat omfattar behovsbedömning, avgränsning samt
samråd. Inom ramen för en miljöbedömning ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
Syftet med att genomföra en miljöbedömning är ”att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas” (6 kap. 11 §
miljöbalken). Miljöbedömningen ska
fungera som stöd för, och ge underlag till, arbetet med att hitta en
lämplig utformning av planen. Den
ska vara pådrivande för ökad miljöhänsyn och göra det möjligt att
redan i planarbetet väga miljökonsekvenser mot andra viktiga faktorer.
Med MKB:n ges allmänheten och
beslutsfattare ett underlag som
beskriver översiktsplanens positiva
och negativa påverkan på miljön.
Vilka uppgifter en MKB ska innehålla regleras av bestämmelserna i
6 kap. 12 och 13 §§ miljöbalken.

Tidsmässig avgränsning
Tidshorisonten i denna MKB är satt till år 2040, vilket är samma tidshorisont som används
för översiktsplanen. Vid den tidpunkten förväntas översiktsplanen ha genomförts, det vill
säga dess föreslagna bebyggelseområden, infrastruktur med mera förväntas vara fullt utbyggda. De förändringar och konsekvenser som planen kan förväntas ge kommer dock i de
flesta fall att framträda successivt under tidsperioden fram till dess. Vissa förändringar och
konsekvenser kan även uppstå senare.
Geografisk avgränsning
Den rumsliga avgränsningen utgörs i huvudsak av kommungränsen. För några miljöaspekter är det emellertid nödvändigt att identifiera och beskriva påverkan utifrån ett regionalt perspektiv. Vattenfrågor belyses utifrån ett avrinningsområdes-perspektiv och ett globalt
perspektiv tillämpas för översiktsplanens påverkan på klimatet.
Sakmässig avgränsning
En miljöbedömning ska enligt miljöbalken identifiera och värdera den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma avseende ”biologisk mångfald, befolkning, människors
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hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap,
bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet
mellan dessa miljöaspekter”.
Med utgångspunkt i översiktsplanens syfte, strategiska innehåll och strategier har en avgränsning gjorts för de miljöaspekter som bedömts vara viktiga att belysa. Ett genomförande av planen anses kunna medföra betydande miljöpåverkan för samtliga ovan nämnda
miljöaspekter förutom materiella tillgångar. Aspekterna behandlas i nedanstående kapitel.
·

Naturmiljö (biologisk mångfald, djurliv och växtliv)

·

Kulturmiljö (landskap, bebyggelse, fornlämningar och annat kulturarv)

·

Vattenmiljö (vattenkvalitet och -tillgång)

·

Befolkning och människors hälsa (rekreation och friluftsliv, buller, luft samt
olycksrisker och störningar)

·

Klimat (klimatpåverkan)

Den detaljeringsgrad som översiktsplanen har tillåter inte en bedömning av materiella tillgångar. Mark ingår som en aspekt i alla bedömningar som har med markanvändning att
göra.

2.3

Rimliga alternativ

En MKB ska enligt 6 kap. 12 § miljöbalken identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd. Den geografiska räckvidden
av en översiktsplan är lagstadgad varför det i detta fall endast kan handla om alternativa
utformningar av planen.
Vid bedömning av vad som i lagens mening kan anses vara ”rimliga alternativ” behöver
hänsyn bland annat tas till hur preciserat planens syfte är i det aktuella planeringsskedet.
För en översiktsplan gäller att dess syfte kan vara en relativt öppen fråga i samrådsskedet
medan syftet förutsätts vara mer preciserat och entydigt till utställningsskedet.
I det hittillsvarande översiktsplanearbetet har kommunen inte studerat och övervägt några
andra utformningar av översiktsplanen än den som nu har utarbetats. Några rimliga alternativ att behandla i MKB:n finns således inte.

2.4

Metod för kunskapssammanställning och bedömning

Den betydande påverkan, såväl positiv som negativ, som kan uppstå av ett genomförande
av översiktsplanen har bedömts och redovisas i text. Beskrivningarna och bedömningarna
är i huvudsak av kvalitativ karaktär. Ansvariga konsulter har gjort bedömningarna, vid behov med stöd av egna sakområdesexperter och i samråd med kommunens planansvariga
tjänstemän. Om inget annat anges används nuläget som jämförelsegrund för de jämförelser
som görs i MKBn.
För att beskriva översiktsplanens betydande miljöpåverkan används begreppen påverkan,
effekt, konsekvens och förslag på åtgärder.
·

Påverkan är den förändring av fysiska eller beteendemässiga förhållanden som
planens genomförande medför.
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·
·

·

Effekt är den förändringen i miljön som påverkan medför, som till exempel förlust
av värdefulla naturmiljöer, buller eller föroreningar i luften.
Konsekvens är den verkan de uppkomna effekterna har på en viss företeelse, till
exempel för allmänna och enskilda intressen, människors hälsa eller biologisk
mångfald.
Förslag på åtgärder är förslag på ytterligare miljöanpassningar av översiktsplanen
som kan övervägas inför utställningen av planen eller förslag på åtgärder för den
efterföljande planeringen, i syfte att undvika eller att minimera negativ miljöpåverkan.

I denna MKB används framförallt begreppet ”påverkan”, då möjligheterna att identifiera
och beskriva ”effekter” och ”konsekvenser” har varit begränsade.
Bedömningsgrunder
För att beskriva och värdera de förändringar som ett genomförande av planen kan medföra
används olika juridiska eller på annat sätt vedertagna, mål, riktlinjer och regelverk. Dessa
kallas med en gemensam term för bedömningsgrunder. Bedömningsgrunder kan vara av
såväl övergripande som specifik karaktär.
Övergripande bedömningsgrunder används främst för att bedöma om planen främjar en
långsiktig hållbar utveckling. För att utvärdera om planförlaget styr mot en långsiktig hållbar utveckling har en riktningsanalys (se ”Översiktsplanens bidrag till måluppfyllelse”)
utförts, där de nationella målen för Sveriges miljöpolitik används som bedömningsgrunder.
Den andra typen av bedömningsgrunder är mer specifika till sin karaktär och är relaterade
till en viss miljöaspekt eller ett visst miljöintresse. Dessa utgörs bland annat av olika normer, preciserade mål, riktvärden och myndighetsrekommendationer. Specifika bedömningsgrunder används för att mer precist identifiera och värdera planens betydande miljöpåverkan. De specifika bedömningsgrunder som använts vid bedömningarna redovisas under respektive sakområde i kapitlet ”Översiktsplanens betydande miljöpåverkan”.

2.5

Osäkerheter i bedömningar

Olika bedömningar är alltid förknippade med osäkerheter. Det finns dels genuina osäkerheter i alla antaganden om framtiden, dels osäkerheter förknippade med analytisk kvalitet
och kunskapsläge, så kallade hävbara osäkerheter.
Planens strategier har ett förhållandevis stort tolkningsutrymme, vilket gör deras efterlevnad i nästa planeringsled svårbedömd. Strategierna är ofta generellt hållna och översiktsplanen innehåller få specificeringar av strategierna i form av exempelvis mer detaljerade
handlingsinriktningar och/eller riktlinjer. Planens strategiska nivå tillför således osäkerheter
till bedömningarna. Vidare baseras analyserna på ett begränsat antal bedömningsgrunder,
vilket gör att osäkerheterna i de bedömningar som gjorts är förhållandevis stora. Utvärderingen av miljöpåverkan blir också mer osäker då kommunen i dagsläget saknar miljöprogram eller lokala miljömål. Avsaknaden av lokala miljömål försvårar utvärderingen av
huruvida översiktplanen miljömässigt styr i ”rätt” riktning.
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3

Miljöförutsättningar

Samhällets och kommunens mål för miljö och hållbar samhällsutveckling, krav i plan- och
miljölagstiftningen, aktuella miljöförhållanden samt översiktsplanens karaktär är viktiga
utgångspunkter för de analyser och bedömningar som görs under MKB-arbetet.

3.1

Viktiga samhällsmål

Mål kopplade till regionens utveckling
Stockholms läns regionala utvecklingsplan, RUFS 2010, har som övergripande vision att
”Stockholmsregionen ska vara den mest attraktiva storstadsregionen i Europa”. Som konkretisering av visionen anges fyra mål vilka sammantaget uttrycker de attraktiva värden
som behöver känneteckna regionen:
·
·
·
·

En öppen och tillgänglig region
En ledande tillväxtregion
En region med god livsmiljö
En resurseffektiv region

Miljömål
Riksdagen har beslutat att det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där landets stora miljöproblem är lösta. För att uppnå
detta har 16 miljökvalitetsmål antagits1. Målen beskriver den miljömässiga dimensionen av
politiken för en hållbar utveckling och anger det tillstånd i miljön som det samlade miljöarbetet ska leda till senast år 2025 (år 2050 för klimatmålet).
Av de 16 miljökvalitetsmålen bedöms följande ha särskild relevans för Norrtäljes översiktsplanering:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Begränsad klimatpåverkan
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö, samt
Ett rikt växt- och djurliv

Även de övriga målen behöver beaktas i varierande grad. Samtliga miljömål återfinns i bilaga 1.

1

På www.miljomal.nu finns mer information om de sexton miljökvalitetmålen.
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Folkhälsomål
Sveriges övergripande mål för folkhälsopolitiken är, enligt riksdagsdagsbeslut, att ”skapa
samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”.
Ansvaret för folkhälsoarbetet är fördelat mellan olika sektorer och nivåer i samhället och
utgår från elva målområden. Målområdena grupperar de faktorer i människors livsvillkor
och vanor som har störst betydelse för hälsan. Det är dels faktorer som är kopplade till
människors livsvillkor, dels faktorer knutna till människors levnadsvanor och livsstil. För
denna MKB är framförallt faktorer inom målområdet ”Miljöer och produkter” av intresse,
samt i viss mån inom området ”Barns och ungas uppväxtvillkor”. Samtliga folkhälsomål
redovisas i bilaga 2.
Kommunala mål
Norrtälje kommun är sedan 1996 en av Sveriges 80 ekokommuner och medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Åtagandet innebär att ekokommunerna ska främja utvecklingen
för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. Föreningens fyra hållbarhetsprinciper utgör grunden för
föreningens verksamhet och ramen för att uppnå ett hållbart samhälle. De lyder:
·
·
·
·

Ämnen som är tagna från berggrunden får inte öka i naturen
Ämnen från samhällets produktion får inte öka i naturen
Det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald får inte utarmas
Vi ska ha en effektiv och rättvis resursfördelning så att människor kan tillgodose
sina behov

Efter valet år 2010 bildades en ny nämnd, Klimatnämnden, inom kommunen. Klimatnämnden har ett kommunövergripande perspektiv för att bevaka och följa upp utvecklingen av
miljö- och klimatfrågorna. Mer specifikt verkar klimatnämnden för att kommunen: bedriver
aktiv miljöinformation; uppnår EU:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet); översätter de
sexton nationella miljökvalitetsmålen till lokala mål och åtgärder; genomför energieffektivisering i fastigheter, installationer och utrustningar inom kommunkoncernen; samt utreder
hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka kommunen.
Bindande miljökrav
Vid planering enligt plan- och bygglagen ska ett antal uppräknade allmänna intressen beaktas. De flesta av dessa är vad som i miljöbedömningssammanhang brukar benämnas miljöfaktorer. Även miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och vatten och om
miljökvalitetsnormer ska tillämpas i planeringen.
Miljökvalitetsnormer är bindande nationella föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet.
Det finns idag normer för föroreningar i utomhusluften, parametrar i vattenförekomster,
kemiska föreningar i fisk- och musselvatten och för omgivningsbuller. Kommuner och
myndigheter är ansvariga för att miljökvalitetsnormer följs och att - inom sina respektive
ansvarsområden - vidta de åtgärder som behövs enligt fastställda åtgärdsprogram. Norrtälje
kommun omfattas av två sådana åtgärdsprogram, ett som avser miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet och som gäller inom Stockholms län och ett som avser miljökvalitetsnormer för
vattenkvalitet och som är upprättat för Norra Östersjöns vattendistrikt.
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3.2

Norrtäljes miljö – nuläge och trender

Befolkning
I dagsläget (2012) har Norrtälje kommun cirka 56 000 invånare, av vilka cirka 17 700 bor i
Norrtälje stad. Under 00-talet stod staden för drygt en tredjedel av befolkningsökningen i
kommunen, medan två tredjedelar av ökningen har skett på landsbygden och i mindre orter.
Befolkningen har framförallt ökat i de södra kommundelarna. I de norra delarna av kommunen har befolkningen minskat eller varit oförändrad med undantag för Älmsta som har
ökat sin befolkning med cirka 200 personer under de senaste tio åren. Skärgården utmärker
sig genom en befolkningsminskning på tre procent under samma period. Ett stort antal fritidshus omvandlas varje år till permanentbostäder. Norrtälje kommun har en äldre befolkningsstruktur än riket. Eftersom det föds få barn i kommunen samtidigt som det sker en stor
utflyttning av ungdomar i åldrarna 18-24 år, kommer befolkningsstrukturen på sikt sannolikt att ytterligare förskjutas mot en allt äldre befolkning. Invånarna i Norrtälje kommun
utgör endast tre procent av befolkningen i Stockholms län, medan kommunen till ytan upptar ungefär en tredjedel av länets yta. Kommunen är en av Sveriges största fritidskommuner
med en fritidsbefolkning på cirka 80 000 personer.
Utbildningsnivån i kommunen ligger under rikssnittet på 24 procent och är i synnerhet låg i
jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län. I gymnasieskolan är de yrkesorienterade programmen dominerande. Sysselsättningsgraden var år 2009 79,8 procent för män
och 75,4 procent för kvinnor. Sveriges mål, genom EU 2020, är att sysselsättningsgraden
ska vara minst 80 procent för kvinnor och män i åldern 20-64 år. Av länets kommuner har
Norrtälje den största andelen personer utanför arbetsmarknaden. Den öppna arbetslösheten
ligger på två procent. Antalet arbetstillfällen inom kommunen ökade från år 1998 fram till
år 2008 med cirka 2 500 samtidigt som antalet förvärvsarbetande över 16 år ökade med
drygt 3 200 personer. Under samma tid ökade såväl arbetspendlingen ut från, som inpendlingen in till, kommunen. Andelen förvärvsarbetande som pendlar ut från kommunen är
emellertid liten i jämförelse med utpendlingen från övriga kommuner i länet.
Kultur- och naturmiljövärden
Inom Norrtälje kommun finns 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. Norrtälje är en skärgårdskommun med en havsyta omfattande mer än 60 procent av kommunens totala yta.
Ungefär en tredjedel av Stockholms läns skärgård ligger inom Norrtälje kommun. Drygt 55
procent av kommunens landareal består av skogsmark. Skogarna är av relativt hög ålder,
cirka 15 procent är äldre än 100 år. Odlingslandskapet omfattar cirka 20 procent av landytan. En tredjedel av länets åkermark finns i Norrtälje.
Norrtälje kommun tillhör ett av de artrikaste områdena i hela landet. Kombinationen av
skärgård, sjöar och vattendrag, odlingslandskap och skogar i ett småskaligt landskap med
kalkrika jordarter skapar goda förutsättningar för hög artrikedom. Skärgården hyser mycket
höga naturvärden. 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. En tiondel av den svenska Östersjökustens produktiva grundområden är belägna inom kommunens gränser.
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I Norrtälje kommun finns 22 områden av riksintresse för naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, samt 106 Natura 2000-områden vilka är klassade som riksintressen enligt 4 kap. 1
och 8 §§ miljöbalken (figur 1). Riksintresseområdena täcker tillsammans drygt 30 procent
av kommunens totala yta (9 procent av kommunens landyta). I kommunen finns en nationalpark, Ängsö nationalpark, som inrättades genom beslut av riksdagen redan år 1909. Vidare finns 74 naturreservat. Inom kommunen finns sedan gammalt 19 områden med landskapsbildsskydd enligt 19 § i den tidigare naturvårdslagen. Dessa områden består oftast av
en sockenkyrka med omgivande kulturlandskap. Därutöver finns ytterligare värdefulla områden, skyddade genom till exempel biotopskydd eller naturvårdsavtal.

Figur 1. Riksintresseområden för naturmiljö enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (vänster) samt enligt 4 kapitlet 8 § miljöbalken (Natura 2000-områden) (höger) i Norrtälje kommun.
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Kulturminnesvården har av tradition inriktats på att dokumentera, lagskydda och vårda
fornminnen och monument. 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. Norrtälje och Roslagen förknippas ofta med skärgård,
sjöfart och ett levande jordbrukslandskap. Men i området finns också minnen av en månghundraårig industritradition, som har satt djupa spår i landskapet och som skapat levnadsvillkor för bygdens människor. Livsmedelsindustri i jordbrukets fotspår, järnhantering, sjöfart, hantverk och småindustri präglar kulturhistorien.
Inom Norrtälje kommun finns 26 områden av riksintresse för kulturmiljövården enligt 3
kap. 6 § miljöbalken (figur 2), vilket placerar Norrtälje bland de kommuner i landet som har
flest riksintresseområden för kulturmiljö. Riksintresseområdena täcker cirka tio procent av
kommunens totala yta. Det finns också ett stort antal registrerade fornlämningar inom
kommunen. Vidare finns det åtta områden av regionalt kulturmiljöintresse, samt ett stort
antal enskilda kulturmiljöer av skiftande karaktär och värde. I Norrtälje kommun finns i
dagsläget 17 byggnadsminnen.
Hela kust- och skärgårdsområdet i kommunen är med hänsyn till de natur- och kulturvärden
som finns inom området i sin helhet av riksintresse enligt 4 kap. 1 – 2, 4 §§ miljöbalken
(Figur 2). Riksintresset omfattar drygt 70 procent av kommunens totala yta.

Figur 2. Riksintresseområden för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 § miljöbalken i Norrtälje kommun (vänster), riksintresseområde för samlade natur- och kulturvärden (höger).
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Vatten
I Norrtälje kommun finns över 300 sjöar, sju större vattendrag, många havsvikar och ett
stort hav med över 10 000 öar. Sjön Erken, länets största sjö efter Mälaren, ligger i kommunen. Sjöarna är ofta grunda och näringsrika. Över 80 procent av sjöarna är påverkade av
sjösänkningar. Många av kommunens sjöar är också kalkhaltiga på grund av den kalkrika
moränen. Detta gör att de flesta sjöar och vattendrag har ett högt pH och en stor buffrande
förmåga. Kommunens ytvatten är framförallt hotade av övergödning, metaller och miljögifter samt fysisk påverkan. Omvandling av fritidshusområden till permanent boende innebär
en ökad risk för tillförsel av kväve och fosfor till sjöar, vattendrag och hav.
Många av kommunens grundvattenförekomster är utsatta för ett högt exploaterings- och
påverkanstryck. Att grundvatten förorenas förorsakas främst av enskilda avlopp, överuttag
av grundvatten (saltvatteninträngning), nedfall från luften, kemikalieolyckor i trafiken, vägsaltning samt jordbrukets användning av gödsel- och bekämpningsmedel. Omvandlingen av
fritidshusområden till permanent boende innebär ett ökat grundvattenuttag, vilket medför
ökad risk för inträngning av saltvatten i grundvattensystemet.
I Norrtälje finns många så kallade vattenförekomster som omfattas av EUs ramdirektiv
(2000/60/EG) för vatten och det åtgärdsprogram som upprättats för Norra Östersjöns vattendistrikt. Totalt finns inom kommunen 37 vattendrag, 23 sjöar, 45 kustvatten och 37
grundvattentillgångar klassade som vattenförekomster. Inom ramen för vattenförvaltningsarbetet har kommunens yt- och grundvattenförekomster klassificerats enligt en femgradig,
respektive tvågradig skala. Med statusklassningarna som utgångspunkt har sedan miljökvalitetsnormer fastställts. Målet är att alla vattenförekomster ska uppnå normen ”god status”
till år 2015. En vattenförekomsts status får heller inte försämras. Enligt VISS2 har i dagsläget Skeboån-Habroholmsån och Loån ”dålig ekologisk status”, och Kärven, Gråskaån,
Gullströmsån, Närdingen, Broströmmen-Jersöströmmen, Långsjön, Penningbyån, Länna
Kyrksjö, samt Limmaren ”otillfredsställande ekologisk status”. Därtill har 23 av kommunens sjöar och vattendrag ”måttlig ekologisk status”. Av kommunens kustvatten har tre
områden ”otillfredsställande ekologisk status” och 38 områden ”måttlig ekologisk status”.
Samtliga av kommunens grundvattenförekomster har i dagsläget ”god kemisk status” och
”god kvantitativ status”.
Dricksvatten och avlopp
Inom kommunen finns 11 kommunala vattenverk och några reservvattentäkter som kan tas
i bruk med relativt kort varsel. Det kommunala dricksvattnet uttas från såväl yt- som
grundvattentäkter. Utanför större gemensamhetsanläggningar och kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp är hushållen hänvisade till enskilda vattentäkter. Många
kommuninvånare är beroende av grundvatten från egna eller gemensamma brunnar. Ett
stort antal av dessa brunnar är saltvattenpåverkade. Omvandlingen av fritidshusområden till
permanent boende bidrar till ett ökat uttag av grundvatten. Inom kommunen finns 19 vattenskyddsområden fastställda för kommunala grund- och ytvattentäkter enligt 7 kap. 21 §
miljöbalken.
Inom Norrtälje finns nitton kommunala avloppsreningsverk. Avloppsreningsverken har en
reningsgrad på mer än 95 procent med avseende på fosfor och organiskt material. De fas2

Vatteninformationssystem Sverige, http://www.viss.lst.se/
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tigheter som inte är anslutna till allmänt vatten och avlopp har någon form av enskild VAlösning. År 2010 var cirka 33 000 fastigheter beroende av enskilda avloppslösningar, vilket
innebär att Norrtälje kommun har flest enskilda avloppsanläggningar i Sverige. Det finns
även ett mörkertal av anläggningar som inte är registrerade i kommunens renhållningsregister. Förutsättningarna för enskilda VA-lösningar varierar kraftigt mellan olika områden i
kommunen. Enskilda avloppsanläggningar innebär en ansträngning av vattenresurserna
med risk för förorening av dricksvatten och övergödning av sjöar, vattendrag och hav.
Rekreation
Att ha tillgång till grönområden och andra platser för motion och rekreation i sitt närområde
är en viktig förutsättning för en fysiskt aktiv livsstil. Kombinationen av fysisk aktivitet och
naturupplevelser har dessutom visat sig ha potential att främja mental hälsa.
Norrtäljes skärgård intar en särställning i friluftshänseende. Värdet för friluftslivet ligger i
de höga naturvärdena, orördheten, kontakten mellan strand och hav samt den goda tillgången på naturhamnar. Mosaiken av öar, kobbar och skär ger rika möjligheter till båtliv,
kanotning, fiske och naturstudier. Vintertid finns goda möjligheter för långfärdsskridskoåkning. En betydande del av det båtburna friluftslivet i Stockholmsregionen bedrivs inom
kommunen. Uppskattningsvis finns minst 20 000 fritidsbåtar med hemmahamn i kommunens kustvatten. Utöver det lokalt baserade båtlivet finns ett omfattande regionalt båtliv
med målområden utanför kommunen, till exempel Åland.

Figur 3. Riksintresseområden för friluftsliv
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken i Norrtälje
kommun (vänster)
samt regionala och
lokala intressen för
frilufslivet (höger).
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Den totala strandlängden för sjöar, fastlandskust och havsöar i kommunen är cirka 4 300
kilometer, vilket motsvarar cirka 30 procent av Stockholms läns totala strandlängd. Norrtäljes strandlinje är lägre exploaterad än strandlinjen i övriga delar av Stockholms län. År
2000 var 22 procent av den totala strandlinjen i Norrtälje kommun påverkad av bebyggelse
inom 100 meter jämfört med 26 procent för hela Stockholms län.
I Norrtälje kommun finns fyra områden som omfattas av riksintresse för friluftsliv enligt 3
kap. 6 § miljöbalken (figur 3). Riksintressena omfattar hela ytterskärgården, farleden genom Väddöviken och Väddö kanal, en mindre del av Lännaskärgården samt sydligaste hörnet av kommunen vid Rumsättra. Inom kommunen finns stora arealer av riksintresseområdet ”Kustområdena och skärgårdarna i Södermanland och Uppland från Oxelösund till
Herräng och Singö” som är ett riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Förutom riksintressena finns stora opåverkade områdena på land vilka utgör regionala intressen (figur 4). De lokala friluftslivsintressena består framförallt av närströvområden, orörda strandområden eller utflyktsskogar med höga naturvärden (figur 3).

Figur 4. Stora opåverkade områden
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Buller
Buller kan bland annat medföra störd sömn och vila, stress, förhöjt blodtryck, svårigheter
att höra vad andra säger, koncentrationssvårigheter och försämrad inlärning samt hörselskada. Dessa faktorer kan sedermera leda till andra fysiologiska eller psykologiska problem.
Miljöstörningar från trafik förekommer på många platser i Norrtälje kommun. Det finns
ingen samlad, uppdaterad, bild av bullersituationen i kommunen. Väl känt är emellertid att
det i första hand är genomfartstrafiken i vissa tätorter som förorsakar ljudnivåer över rekommenderade riktvärden. De orter i kommunen som är berörda är Norrtälje, Hallstavik,
Rimbo, Edsbro, Älmsta, Skebobruk, Söderby-Karl, Svanberga och Finsta. Det mest bullerstörda området i kommunen är utmed E18 öster om Frötuna kyrka, där den tunga trafiken
ökat väsentligt de senaste åren på grund av expansionen av Kapellskärs hamn. Även fartygstrafiken vid Furusund och Köpmanholm kan vara störande.
En mindre del av bullermattan från Arlanda flygplats påverkar Norrtälje kommun, främst
vid starter och landningar på den öst-västliga banan. Områden i Närtuna och Gottröra församlingar kommer framledes att beröras av ekvivalent buller överstigande flygbullernivån
55 dBA.
Vid Väddö skjutfält förekommer militär verksamhet i form av skjutning och målflygning,
vilket innebär vissa störningar för omgivningen.
Luftkvalitet
Luftföroreningar ger upphov till olika besvär, sjukdomar och för tidiga dödsfall bland annat
till följd av astma och lungcancer. Att tillfälligt utsättas för höga föroreningshalter kan förorsaka såväl astmaanfall som hjärtinfarkt med mera.
Höga luftföroreningshalter i Stockholm, liksom i andra storstadsregioner, är framförallt ett
resultat av en intensiv vägtrafik. Miljökvalitetsnormer för luft finns idag framtagna för
bland annat svaveldioxid, kolmonoxid, kvävedioxid, bly, bensen och partiklar (PM10 och
PM2,5). Enligt Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund så klarades år 2010 de flesta
miljökvalitetsnormerna för Stockholm län. Undantagen gäller kvävedioxid i gatunivå,
PM10 i gatunivå samt marknära ozon. Miljökvalitetsnormerna överskrids framförallt utefter
länets stora infartsleder. Eftersom en del av de resor som genereras inom Norrtälje har sitt
mål utanför kommungränsen, är Norrtäljebornas bilresande en av flera bidragande orsaker
till höga luftföroreningshalter utefter vägar och gatunät i andra delar av länet. Det finns
också en arbetspendling och fritidsboendependling till Norrtälje som på motsvarande sätt
belastar samma eller andra områden med redan dålig luftkvalitet.
Luftkvaliteten i Norrtälje kommun är förhållandevis god. Ingen miljökvalitetsnorm för luftkvalitet överskrids inom kommunen.
Risk och säkerhet
Transporter av farligt gods, miljöfarlig verksamhet och förorenad mark
Det finns, enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor, fyra så kallade farliga verksamheter i Norrtälje kommun; Kapellskärs hamn, Holmens Bruk, Helikopterplattan på Norrtälje
sjukhus och Vattenfalls kraftverk i Hallstavik. Holmens Bruk är dessutom en verksamhet
med stor kemisk hantering, så kallad sevesoanläggning, enligt lag (1999:381) om åtgärder
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för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Därutöver finns det
ett antal verksamheter som behöver tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva verksamhet,
samt verksamheter som har tillstånd att hantera brandfarliga varor som till exempel bensinstationer.

Figur 5. Transporter av farligt gods (vänster) och platser med förorenad mark (höger).

De mest använda transportlederna för farligt gods inom kommunen är E18 samt vägarna
76, 77, 280 och 1113 (figur 5). Dessutom används järnvägen från Hargshamn till Hallstavik
för att frakta saltsyra och gasol till Holmens Bruk i Hallstavik. Holmens Bruk är kommunens största användare av kemikalier. Bland de ämnen som bruket använder finns förutom
saltsyra och gasol även natriumhydroxid, svaveldioxid och ammoniak. Dessa ämnen transporteras till bruket med lastbil. I Kapellskärs hamn passerar cirka 160 000 lastbilar per år,
av vilka cirka tio procent fraktar farligt gods, mestadels i form av brandfarliga vätskor.
Gödselmedel av klass 5 förekommer periodvis i stora mängder. På ett flertal ställen i kommunen, bland annat i Rimbo och Svanberga, går de för farligt godstransporter rekommenderade vägarna genom skyddsområden för vattentäkter.
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Inom Norrtälje kommun finns ett ganska stort antal områden där miljöstörande verksamheter tidigare förekommit, till exempel tippar och gamla industriområden där marken idag
kan vara förorenad (figur 5). Flera olika inventeringar, översiktliga och mer specificerade,
har utförts. Totalt har 43 områden inom kommunen riskklassats.
Klimatförändringar
FN:s klimatpanel (IPCC) har slagit fast att jordens klimat håller på att förändras utöver den
naturliga variationen och att denna förändring beror på mänsklig påverkan. Huvudtrenden
för denna del av världen är att klimatet blir varmare och mer instabilt. Huruvida, och i så
fall när, denna trend kan tänkas brytas avgörs av när världssamfundet lyckas att drastiskt
minska världens samlade utsläpp av växthusgaser och förhindra annan klimatpåverkande
verksamhet.
Enligt SMHI:s klimatssammanställning från 2011 förväntas klimatförändringar i Stockholms län, i form av en ökning av medeltemperaturen med fyra till sex grader, leda till en
ökning av årsmedelnederbörden med 10 till 30 procent vid slutet av seklet. Dessutom förväntas det ske en ökning av intensiva regn, en förlängd växtsäsong och en höjning av havets medelvattennivå med mellan 30 till 50 centimeter.
År 1998 utförde Scandiaconsult på uppdrag av Statens Räddningsverk en översiktlig kartering av skredrisken inom Norrtälje kommun. Områden där det är risk för skred och ras finns
i Hallstavik, Häverödal, Älmsta, Håknäs, Norrtälje, Finsta, Sättra och Furusund – Köpmanholm. Kommunen håller, tillsammans med Statens Geologiska Undersökningar, för närvarande på med ett arbete som syftar till att peka ut och beskriva områden som kan anses vara
riskområden för skred, ras och översvämningar.
Klimatpåverkan
Den globala uppvärmningen är redan 0,8 grader Celsius högre idag jämfört med förindustriell tid och den accelererar. En höjd medeltemperatur på mer än två grader skulle sänka
livskvaliteten drastiskt för stora delar av jordens befolkning och ge stora ekologiska konsekvenser. För att undvika detta scenario måste utsläppstrenden vända inom sju till tolv år.
Utsläppen behöver som minst halveras fram till år 2050.
Varje invånare i Stockholms län släpper årligen ut cirka 3,1 ton koldioxid. Jämfört med år
1990 har de totala utsläppen av växthusgaser minskat med cirka nio procent. Energiproduktionen och vägtrafiken är de största utsläppskällorna av växthusgaser i länet. Tendensen
är att energisektorn minskar sina utsläpp genom att fossila bränslen byts ut mot biobränslen.
Vägtrafikens utsläpp har emellertid fortsatt att öka i takt med den växande trafikvolymen.
Länsbornas energianvändning är ungefär hälften av riksgenomsnittet. Siffran är dock inte
helt rättvisande eftersom länets invånare i sin konsumtion av varor och tjänster även utnyttjar klimatpåverkande resurser utanför länsgränsen. Enligt landstingets Regionplanekontor
behöver utsläppsnivåerna i Stockholms län minska med 40 procent till år 2030 och med 90
procent till år 2050 räknat per person jämfört med år 2006.
Figur 6 redovisar utsläpp av koldioxid mellan år 2000 – 2009 i Norrtälje kommun. Trenden
är att utsläppen av koldioxid minskar i energisektorn och inom industrin, medan utsläppen
från vägtrafiken ligger konstant eller ökar. Förbrukningen av fossila bränslen mellan år
2000 – 2008 redovisas också i figur 6. Den största volymen av fossila bränslen utgörs av
bensin. För biltransporter var förbrukningen av bensin per invånare i Norrtälje kommun år
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2010 516 liter. Förbrukningen för länet var samma år 387 liter per invånare och för riket
445 liter per invånare.
Den största delen av den energi som förbrukas inom kommunens gränser tillförs utifrån.
Den egenproducerade energin kommer från kommunens två större vindkraftverk samt
fjärrvärmeverken i Norrtälje stad, Rimbo och Hallstavik som värmer fastigheterna i respektive tätort. Vattnet i fjärrvärmeverken värms upp genom förbränning av biobränslen i Norrtälje och Rimbo, samt genom utnyttjande av spillvärme från Hallsta Pappersbruk i Hallstavik. En viss del av fjärrvärmen produceras emellertid inte med biobränsle eller spillvärme.
Vid till exempel extra kallt väder kan istället olja eller el användas. Utöver fjärrvärme
värms många av de cirka 20 000 villorna som finns i kommunen med ved.
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Figur 6. Utsläpp av koldioxid (ton) i kommunen år 2000 – 2009 (vänster) (Källa: SLB). Koldioxidutsläpp från
Hallsta Pappersbruk flyttades år 2004 från kategorin ”Energisektorn” till kategorin ”Industri”. Förbrukning av fossila bränslen i kommunen år 2000 – 2008 (höger) (Källa: SCB).

24 (61)

2006

2007

2008

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Norrtälje kommuns översiktsplan 2040

4

En utveckling utan översiktsplan 2040

4.1

Nollalternativ

En MKB ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs. Att planen inte genomförs benämns ofta som nollalternativ.
Givna förutsättningar för såväl nollalternativet som för en utveckling enligt den nya översiktsplanen är bland annat att de pågående klimatförändringarna kan komma att göra sig allt
mer påminda de kommande decennierna. Vissa samhällsbeslut som påverkar miljöns utveckling gäller också oberoende av planens tillkomst. Dit hör exempelvis de åtgärdsprogram för luft- och vattenkvalitet som är fastställda för Stockholms län respektive Norra Östersjöns vattendistrikt. Ytterligare sådana program eller andra ingripande samhällsbeslut
kan tillkomma under planperioden.
Eftersom varje kommun är skyldig att ha en aktuell översiktsplan är en framtid helt utan
översiktsplan inte sannolik. Om planen inte skulle genomföras är det därför troligt att nuvarande översiktsplan, från 2004, fortsätter att gälla. Utan en aktuell översiktsplan kan det
antas att kommunen inte driver utvecklingsfrågor i den utsträckning som förutses i översiktsplan 2040. Efterfrågetryck, infrastrukturkostnader och opinionstryck avgör i högre
grad lokalisering av ny byggd miljö. Fram till år 2040 kan följande samhällsförändringar
förväntas ske om översiktsplan 2040 inte genomförs, det vill säga i nollalternativet:
·
·

·
·

·
·

Norrtälje kommuns befolkning kommer att fortsätta öka med ungefär 300 personer
per år tack vare inflyttningen till kommunen medan antalet döda per år överstiger
antalet födda vilket dämpar takten för befolkningsökningen.
Norrtälje kommuns befolkning kommer i nollalternativet att bestå av allt fler äldre
människor medan barn, ungdomar och unga vuxna kommer vara underrepresenterade. Framförallt sker en föråldring av befolkningen på landsbygden och i skärgården. I staden ökar den äldre befolkningen också men även en ökning av antalet
unga vuxna kan skönjas.
Kommunens invånare bor allt mer utspritt. Ungefär 50 procent av befolkningstillväxten sker på landsbygden. De södra och mellersta kommundelarna upplever den
största tillväxten medan tillväxten i de norra kommundelarna minskar något.
Nya bostäder tillkommer framförallt genom bostadsprojekt i och omkring Norrtälje
stad samt avstyckningar av tomter i slumpvisa lägen utan detaljplan. Den sammanhållande strukturen saknas utanför de större tätorterna. Med en utglesning av bebyggelsen blir fler människor i Norrtälje kommun beroende av tillgång till bil. Antalet nybyggda bostäder i förhållande till folkmängden är lågt.
Ökad turtäthet och nya busslinjer baseras till stor del på koncentration av befolkning i de stråk som utgör upptagningsområde för varje enskild busslinje.
Norrtälje kommun tar inte fullt ut del av regionens tillväxt. Utvecklingen för
sysselsättningstillväxten samt tillväxten av den totala lönesumman i kommunen är
lägre än i övriga Stockholmskommuner och lägre än genomsnittet för landet.
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4.2

Förväntad miljöutveckling

Den utveckling som är rådande i nuläget, där nya bostäder utanför Norrtälje stad ofta tillkommer genom avstyckningar av tomter för villabebyggelse i slumpvisa lägen utan detaljplan, innebär att kommunen har liten styrning över bebyggelseutvecklingen.
Det är troligt att enstaka villor ute på landsbygden tar större ytor i anspråk än exempelvis en
villa i en gruppbebyggelse i en tätort. Samtidigt kan en gruppbebyggelse ta ett helt område i
anspråk medan en fristående villa innebär att en mindre del av landskapet bebyggs och blir
privat egendom.
Hur bebyggelse är lokaliserad är en faktor som påverkar resmönster. Av de boende på
landsbygden och boende i mindre orter reser generellt färre med kollektivtrafik och fler
med bil än boende i stora och medelstora tätorter. I nollalternativet bedöms övervägande
delen av transporterna från tillkommande bebyggelse komma att ske med bil. Tillkommande bebyggelse kommer därmed inte förbättra resandeunderlaget för kollektivtrafiken
nämnvärt. Med samma förutsättningar för kollektivtrafik som i nuläget bedöms boende i
befintlig bebyggelse på landsbygden och i mindre orter att resa på samma sätt som idag. I
nollalternativet beräknas biltrafiken öka jämfört med idag och den bedöms även bli högre
än med översiktsplanens bebyggelseutveckling.
Natur, kultur och rekreation
Med liten kommunal styrning bedöms det finnas en risk för att en del av tillkommande bostäder byggs inom eller i närheten av värdefulla natur- och kulturmiljöområden.
Kulturmiljövärden på landsbygden är i många fall kopplade till landskapet och gårdsbildningar. Bebyggelse i och i närheten av områden med höga kulturvärden medför inte nödvändigtvis negativa konsekvenser. Det beror på om området kan tåla en viss grad av bebyggelsetillskott och på hur bebyggelsen anpassas till kulturmiljön. Med liten kommunal
styrning finns det en risk för att tillkommande bebyggelse inte anpassas till kulturmiljön.
För delar av den spridda bebyggelsen finns en tendens till att hus samlas inom vissa geografiska områden. En gradvis exploatering av friliggande hus kan leda till en successiv förändring av landskapsbilden och en försämrad möjlighet att avläsa de historiska sambanden.
Spridd bebyggelse på landsbygden i områden utan utpekat höga naturvärden medför oftast
inte märkbara negativa konsekvenser för naturmiljön. Bebyggelse i områden med höga naturvärden innebär alltid en negativ påverkan på naturmiljön eftersom det leder till borttagande av vegetation. Även bebyggelse i närheten av områden med höga naturvärden kan
leda till negativ påverkan till exempel genom att ekologiska spridningsvägar kan försvagas.
Den spridda bebyggelseutvecklingen i nollalternativet innebär i princip att bostäder kan
dyka upp lite var som helst. Det finns därmed en risk för att bebyggelse kommer till stånd i
områden med höga rekreationsvärden vilket kan ha en störande påverkan på friluftslivet.
Med liten bebyggelseutveckling i kommunens tätorter är det mindre risk att närrekreationsområden i närheten av befintlig bostadsbebyggelse tas i anspråk.
Vatten
Miljöbelastningen från ett hushåll med enskilt avlopp är mycket stor jämfört med ett hushåll anslutet till kommunalt avlopp. Av den bebyggelse som kommer till stånd utspritt i
kommunen kommer troligtvis många ligga utanför områden med kommunalt VA. I nollal-
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ternativet bedöms därmed sannolikt en betydande del av de nyproducerade husen anlägga
enskilda avlopp. Kommunen ställer krav på att alla nytillkommande hus ska ha godkända
avloppslösningar och i känsliga områden tillämpar kommunen hög skyddsnivå. Trots det
bedöms nollalternativet innebära en tillkommande belastning på recipienter.
I nollalternativet finns inte något större underlag för utökad kollektivtrafik. En stor del av
transporterna kommer därför att ske med bil. Detta innebär att tillförseln av föroreningar till
kommunens vattenmiljöer ökar.
Buller, luftkvalitet och övriga hälsoaspekter
En spridd bebyggelse medför både positiv och negativ hälsopåverkan. Boende i befintlig
och tillkommande bebyggelse på landsbygden har, om de bor på avstånd från vägar och
andra störande verksamheter, generellt bra luftkvalitet och frånvaro av buller. Det dominerande transportmedlet på landsbygden är bil. Bilen är ett passivt transportmedel som leder
till sämre hälsa hos trafikanten jämfört med trafikanter som använder mer aktiva transportsätt som gång och cykel. Eftersom kollektivtrafik oftast inkluderar en sträcka där man går
eller cyklar är även denna kombination bättre än ren bilåkning. Ökad biltrafik medför ökat
trafikbuller och högre utsläpp av luftföroreningar. Boende i närheten av vägar där trafiken
kommer öka kommer därmed att få en ökad negativ påverkan på sin hälsa.
Eftersom det är svårt att ansluta spridd bebyggelse till fjärrvärmenätet kan nollalternativet,
beroende på val av energikälla för uppvärmning, innebära lokalt försämrad luftkvalitet.
Tillkommande bebyggelse på landsbygden, på eller i närheten av jordbruksmark där det
finns djurhållning, kan leda till störningar i form av lukt och allergiska reaktioner hos känsliga personer.
Klimatpåverkan
Översiktsplanen är ett viktigt instrument för att förverkliga kommunala mål och ambitioner.
Kommunens möjlighet att påverka utvecklingen i klimatneutral riktning bedöms som
mindre i nollalternativet än med översiktsplanen.
Den ökade biltrafiken i nollalternativet kommer att medföra ökade utsläpp av växthusgaser.
I Sverige står transporterna för den största andelen av utsläppen av växthusgaser (31 procent år 2010) och för att nå uppsatta klimatmål kommer det att krävas utsläppsminskningar
inom transportsektorn de närmast kommande decennierna.
En gles bebyggelsestruktur är svårare att försörja med fjärrvärme. Tillkommande bebyggelse i nollalternativet kommer därmed i stor utsträckning att välja individuella uppvärmningssystem. I övervägande delen av nyproducerade hus installeras en värmepump, exempelvis frånluftsvärmepump, som använder direktverkande el. Ett nyproducerat småhus med
värmepump använder mindre energi än ett nyproducerat småhus med fjärrvärme men eftersom fjärrvärmen i Norrtälje produceras med biobränsle och spillvärme har denna energikälla låga utsläpp av växthusgaser. Utsläppen från elanvändning beror på elproduktionen
och ofta förespråkas användning av marginalel vid bedömningar av tillkommande elanvändning. Marginalelen som används idag kommer från kolkraftverk vilka har mycket höga
utsläpp av växthusgaser.
I nollalternativet bedöms utsläppen av växthusgaser bli högre än med översiktsplanen och
det blir därmed svårare att nå de nationella klimatmålen.
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5

Översiktsplan 2040 (ÖP2040)

5.1

Vision och framtidsfrågor

Det nu utarbetade förslaget till översiktsplan är tänkt
att ersätta kommunens gällande översiktsplan från år
2004.
En grundpelare i arbetet med översiktsplan 2040
(ÖP2040) är att planera för en långsiktigt hållbar
utveckling och tillväxt i hela Norrtälje kommun.
Med det som utgångspunkt har kommunen satt följande fem framtidsfrågor i fokus i arbetet med översiktsplanen:
·
·
·
·
·

Norrtälje kommun ska integreras med och
utvecklas i takt med övriga Stockholmsregionen,
Skolan ska utvecklas och utbildningsnivån
ska höjas,
Ett gott företagsklimat ska öka delaktigheten
på arbetsmarknaden och utveckla nya och
befintliga företag,
Nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter,
Hela kommunen ska växa genom utveckling
av Norrtälje stad.

Kommunens invånarantal ska växa från dagens
56 000 personer till 77 000 personer år 2040. Arbetstillfällena ska öka med 7 000 till år 2040.

KOMMUNAL ÖVERSIKTSPLAN
Enligt plan- och bygglagen ska varje
kommun ha en aktuell översiktsplan som
omfattar kommunens hela geograﬁska
område. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön inom kommunen
och vara vägledande för den fortsatta
planläggningen med detaljplaner och
områdesbestämmelser.
I maj 2011 trädde en ny version av planoch bygglagen (2010:900) i kraft. För
kommunernas översiktsplanering medför
den nya plan- och bygglagen ett förtydligande av de allmänna intressena beträffande klimatförändringar, regionala frågor, avfallshantering och elektronisk
kommunikation. Av översiktsplanen ska
det numera även framgå områden för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
och hur dessa ska hanteras.
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande
men den är vägledande när kommunen
upprättar detaljplaner och områdesbestämmelser, samt prövar bygglov enligt
plan- och bygglagen. När kommunen
fattar andra beslut som rör mark- och
vattenanvändningen i kommunen, till
exempel vid framtagandet av obligatoriska planer som avfallsplan och energiplan, ska översiktsplanen också vara
vägledande. Översiktsplaner som upprättas i Stockholms län ska ta stöd i länets
regionplan (RUFS 2010) vilken är vägledande för regionala och mellankommunala markanvändningsfrågor.

Utöver vision, övergripande strategier för tillväxt
och framtidsfrågor innehåller översiksplanen även
mer konkreta strategier. I översiktsplanens ”Bilaga 1
- Planeringsunderlag”, som beskriver riksintressen och andra allmänna intressen finns vägledning för myndighetsutövning samt en beskrivning av Norrtälje kommuns principer för
hantering. Planeringsunderlaget innehåller stöd för handläggning av ärenden med hänvisningar och förklaringar till aktuella lagrum och förordningar. Underlaget innehåller inga
ställningstaganden eller strategier utöver översiktsplanens och har därför inte inkluderats i
miljöbedömningen.

5.2

Framtida bebyggelseutveckling

Enligt översiktsplanen ska Norrtälje kommun, genom utvecklad tillgänglighet, kunna erbjuda ett brett utbud av boenden i:
·

Norrtälje stad med anrik stadskärna med urbana verksamheter som butiker, kultur
och restauranger,
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·

Attraktiva kommundelcentra med välutbyggd service och goda kommunikationer,

·

Mindre och livskraftiga orter och på landsbygd i stråk med god kollektivtrafik,

·

Levande skärgård med storslagen natur och närhet till vatten och

·

Permanentade fritidshus i attraktiva miljöer.

För att en nyproduktion av bostäder ska bli efterfrågad och genomförd anger översiktsplanen att den måste ske i attraktiva livsmiljöer med goda kollektiva pendlingsmöjligheter.
Idag finns dessa möjligheter främst i anslutning till Norrtälje stad och i viss mån i Rimbo.
Vid förstärkt kollektivtrafik kan även attraktiva stråk med goda pendlingsmöjligheter skapas mot Hallstavik, Älmsta, Bergshamra och Rådmansölandet.
För att klara den befolkningsökning som förväntas ske i Norrtälje kommun behövs en nyproduktion av 300-400 bostäder per år, förutsatt att det sker en årlig fortsatt permanentning
av cirka 300 fritidshus. Det finns i nuläget en planberedskap för drygt 5000 bostäder fram
till år 2019.
Genom att lokalisera fler nya bostäder i anslutning till befintliga tätorter och i stråk med
tillgång till god kollektivtrafik skapas en hållbar bebyggelsestruktur. Nyproduktion på
landsbyggden bör i första hand ske inom prioriterade stråk (figur 7). I dessa stråk ska vägstandard och kollektivtrafik succesivt förbättras. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska ge möjlighet till en högre VA-standard samtidigt som utsläpp från enskilda avlopp
minskas. Tillgången till bredband och mobila nät med hög prestanda är en nödvändighet.
Inom stråken ska kommunen ha ett helhetsperspektiv gällande planering av var kommunen
avser att erbjuda kommunal service.

Figur 7. Prioriterade stråk för ny
bebyggelse.
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Planen pekar även på att kommunen har goda förutsättningar att kunna erbjuda vattennära
boende. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) kan tillämpas i områden med behov
av tillväxtfrämjande åtgärder. Förutsättningar för, och behov av, fortsatt utredning av LISområden finns framförallt i kommunens norra och västliga delar i anslutning till etablerade
orter.
Översiktsplanen håller även öppet för ny bebyggelse i skärgården. Norrtäljes kust är ett attraktivt område för boende. Kommunen har en omfattande VA-utvecklingssatsning, bland
annat inom vissa områden vid kusten. Vid anslutning till kommunens VA-nät är kommunens inriktning att anslutande fastigheters byggrätter ska utökas. Tillväxten längs kusten
ska framförallt ske i befintliga tätorter.
Inom området för riksintresse enligt 4 kap miljöbalken har kommunen i sin översiktsplan
även märkt ut ett 20-tal orter (se figur 8) inom vilka nya bostäder och verksamheter ska tilllåtas. Syftet med utvecklingen av dessa orter är att stärka riksintresseområdenas förutsättningar och möjligheter att bevara deras samlade natur- och kulturmiljövärden.

Figur 8. Utveckling av tätorter i attraktiva kustlägen.

Inom skärgårdszonen, som anges genom gränsen för högexploaterad kust enligt miljöbalken, ska det inte etableras några nya fritidshusområden. Fritidshusområden bör framförallt
förnyas genom kompletteringar av befintliga områden.
Det pågår planläggning för verksamheter i Mellingholm, Nordrona, Görla i Norrtälje stad,
Hallstavik och i Älmsta. För fortsatt utveckling avsätts mark för verksamhetsområden i
Bergshamra, vid motorvägsavfarterna Rösa och Ledinge, söder och väster om Rimbo samt
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längs E18 söder om Norrtälje stad. Det finns planberedskap för verksamheter med förhöjd
miljösäkerhetsnivå i Sika industriområde söder om Norrtälje.
Översiktsplanen innehåller satsningar på förbättringar av vägnätet och cykelvägssystemen,
utveckling av hamn- och farledssystem, utveckling av Mellingholms flygplats samt utveckling av kollektivtrafiken (busslinjer) längs prioriterade stråk som stödjer önskad bebyggelseutveckling. Gällande reservat för järnväg längs E18 till Kapellskär via Norrtälje
stad samt mellan Kårsta och Rimbo ska behållas.
Framtida bebyggelse inklusive annan markanvändning redovisas i figur 9.

Figur 9. Markanvändning enligt förslaget till översiktsplan 2040.
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6

Översiktsplanens betydande miljöpåverkan

Efter samrådet har betydelsen av hållbar utveckling förstärkts i översiktsplanen. Från att
tidigare enbart poängtera hållbar tillväxt innehåller översiktsplanen nu en strategi som
anger att kommunen ska ”Planera för långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling”.
Översiktsplanens vision och de fem framtidsfrågor som identifierats innehåller dock inget
miljö- eller hållbarhetsperspektiv. Att tydligare lyfta in miljö- och hållbarhetsaspekter i
översiktsplanens vision och framtidsfrågor skulle göra det lättare för den för den fysiska
planeringen att utvecklas mot, sträva efter och främja en långsiktigt hållbar utveckling.
För alla behandlade miljöaspekter gäller att översiktsplanens betydande miljöpåverkan tydligare skulle kunna identifieras och värderas om översiktsplanen var tydligare i sina strategier. Framförallt skulle påverkan och konsekvenser till följd av framtida bebyggelseutveckling kunna beskrivas mer utförligt om utvecklingsinriktningar och föreslagen markanvändning var tydligare beskrivna samt hänsynstaganden för natur- och kulturmiljövärden
med mera konkretiserats mer.

6.1

Naturmiljö

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Enligt vad som redovisas i avsnitt 3.2 ”Norrtäljes miljö – nuläge och trender” finns en
mängd värdefulla naturområden i Norrtälje kommun. Flera av dessa är skyddade på något
sätt, som exempelvis naturreservat, Natura 2000-område eller riksintresse. Inom områden
av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken får exploateringsföretag och andra ingrepp i miljön
endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. Detta utgör dock inte hinder för exempelvis utvecklingen av befintliga tätorter (miljöbalken 4 kap 1§).
Miljökvalitetsmålen ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt levande kust och
skärgård”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt- och djurliv”,
är av särskild relevans utifrån naturmiljöperspektiv. Enligt Naturvårdsverkets förslag till
nya preciseringar av miljömålen, innebär målen bland annat att värdefulla havs-, kust- och
skärgårdsområden med höga natur- och kulturmiljövärden bevaras och skyddas långsiktigt,
samt att samhället och dess medborgare har en bred kunskap om och förståelse för vikten
av biologisk mångfald och de ekosystemtjänster den förser oss med.
Som medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner har Norrtälje kommun förbundit sig att
främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig
koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet. En av föreningens hållbarhetsprinciper är av särskild relevans ur naturmiljöperspektiv. Enligt denna princip får det fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald inte utarmas.
Översiktsplanenens innehåll och genomförande
Närheten till bland annat naturen är enligt översiktsplanen en viktig faktor för att skapa attraktiva bostäder. Enligt översiktsplanen ska Norrtälje förvalta kommunens naturvärden
samtidigt som kommunen ska ge stöd för en önskad utveckling. Markägarens självbestäm-
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manderätt har enligt översiktsplanen historiskt sett varit stark i Norrtälje kommun och ska
även fortsättningsvis vara det.
Bland de aspekter som Norrtälje kommun anser vara viktiga att ta hänsyn till vid val av bebyggelseplats är anpassning till omgivningens värden, till exempel dess naturvärden. Vidare tydliggör kommunen i sin översiktsplan vikten av att beakta skärgårdens höga naturvärden; inte bara sett till djur- och växtliv utan även friluftsliv och turism. Enligt översiktsplanen kommer kommunen medverka till att säkra och utveckla kustens och skärgårdens
naturvärden med mera.
Översiktsplanen håller öppet för ny bebyggelse i skärgården och i strandnära lägen på
landsbygden. Inom området för riksintresse enligt 4 kap miljöbalken har kommunen även
märkt ut ett 20-tal orter (figur 8) inom vilka nya bostäder och verksamheter ska tillåtas.
Syftet med utvecklingen av dessa orter är att stärka riksintresseområdenas förutsättningar
och möjligheter att bevara deras samlade natur- och kulturmiljövärden.
I den del av n som hanterar ”Riksintressen och andra allmänna intressen” finns en del strategier som är relevanta ur naturmiljösynpunkt. Det står bland annat att åtgärder i eller utanför ett riksintresseområde som riskerar att medföra betydande negativa konskevenser för
riksintressets värde eller karaktär, inte ska tillåtas. I detaljplaner med mera ska eventuella
konskevenser för riksintressens värden tydligt konsekvensbelysas. Av översiktsplanen
framkommer det även att planer och projekt som genomförs utanför ett Natura 2000- område eller i ekologiskt särskilt känsliga områden 3, ska konsekvensbedömas.
Enligt översiktsplanen ska dispenser och tillstånd vad gäller skyddade områden prövas enligt gällande lagstiftning. Områden med höga naturvärden som saknar lagligt skydd, såsom
betesmarker och lundmiljöer med jätteekar, ska enligt översiktsplanen bevaras och skötas
så att deras naturvärden består. Enligt kommunens strategi för biologisk mångfald och hotade arter kan Norrtälje kommun, i och med att de har tillgång till Artdatabanken databaser
med rödlistade arter, ta hänsyn till kommunens rödlistade arter vid tillståndsgivning, planer
och projekt. Vidare ska skogsbruket i kommunen enligt översiktsplanen skötas så att den
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras.
Genom investeringar i det kommunala VA- systemet hoppas Norrtälje kunna minska antalet enskilda VA-lösningar inom kommunen. I den del av översiktsplanen som hanterar vattenfrågor hanteras naturvärdesfrågor som berör den akvatiska miljön. Enligt de strategier
som finns i översiktsplanen ska grundområden längs skärgårdskustens stränder värnas i sin
egenskap av reproduktions- och uppväxtlokaler för fisk och andra organismer.
I följande områden är det enligt översiktsplanen av särskild vikt att de ekologiska värdena i
såväl yt- som kustvatten 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

3

Med ekologisk känsliga områden avses bland annat mark- och vattenområden som hyser rödlistade växter och
djur, nyckelbiotoper, område med naturvärde enligt Skogsstyrelsen, häcknings-, rast- och övervintringsområden
för sjöfågel, övervintringslokaler för fladdermöss, slåtterängar- och naturbetesmarker, rikkärr samt sumpskogar.
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•

Områden i övrigt som är särskilt ömtåliga och som samtidigt inrymmer särskilda
ekologiska värden

Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Översiktsplanens intention, att ny bebyggelse ska i huvudsak tillkomma i Norrtälje stad och
i de större orterna samt längs prioriterade stråk på landsbygden, skapar goda förutsättningar
för att betydelsefull regional grönstruktur, sammanhängande grönområden, ekologiska korridorer och viktiga kust- och strandområden ska kunna värnas.
Översiktsplanen håller emellertid öppet för bebyggelse i strandnära lägen på landsbygden, i
ett 20-tal tätorter i attraktiva kustnära lägen samt spridd bebyggelse på landsbygden och i
skärgården. Det är möjligt att en sådan bebyggelseutveckling kan medföra skador på värdefull natur med exempelvis ökad fragmentering som följd. Enligt översiktsplanen har dessutom självbestämmanderätten stark status inom Norrtälje kommun, vilket antyder att den
enskilda individens önskan att agera utifrån sina privata intressen är av större vikt än bevarandet av naturvärden. Norrtälje kommun har idag gott om värdefull natur. En översiktsplan
som på ett sådant tydligt sätt ställer sig bakom självbestämmanderätten kan resultera i att
kommunens naturvärden långsamt men gradvis degraderas.
De naturvärden som finns inom Norrtäljes skärgård upprätthålls till viss del av dess befolkning i och med att de brukar marken genom småskaliga jordbruk/djurhållning. Ny bebyggelse har potential att minska dagens avbefolkning av Norrtäljes skärgård vilket i sin tur
kan ha en positiv effekt på upprätthållandet av skärgårdens naturvärden. I vilken utsträckning naturvärdena främjas beror på den exakta placering av byggnaderna samt huruvida de
som flyttar in väljer att bedriva småskaligt jordbruk med mera. Det finns en risk för att en
exploatering av skärgården istället får en negativ påverkan på dess naturvärden och således
på riksintresset enligt 4 kap miljöbalken. Det är vidare tveksamt huruvida samtliga av de
totalt 21 orter som pekats ut inom riksintresseområdet verkligen kan kategoriseras som tätorter. Solö och Svartnö bedöms vara för små för att kategoriseras som tätorter. Miljöbalkens skrivelse att riksintresseområden enligt 4 kap miljöbalken inte utgör ”hinder för utvecklingen av befintliga tätorter” bedöms därför inte kunna tillämpas vid utbyggnad i dessa
orter (miljöbalken 4 kap 1§).
Det är positivt att Norrtälje kommun i sin översiktsplan lyfter fram att områden med höga
naturvärden som saknar lagligt skydd ska bevaras och skötas så att deras naturvärden består. Strategier som tydliggör hur detta rent praktiskt ska gå till saknas dock.
Utöver den enligt plan- och bygglagen obligatoriska redovisningen av riksintressen och
allmänna intressen, innehåller översiktsplanen inte några övriga strategier som ”aktivt” styr
den fysiska planeringen mot en utveckling som främjar för naturmiljön relevanta miljökvalitetsmål. Vilken inverkan detta har på naturmiljövärden i kommunen är svårt att bedöma,
men det finns en risk för att avsaknaden av tydliga strategier i översiktsplanen ökar risken
för negativ påverkan.
Planen anger att åtgärder som kan riskera att medföra betydande negativa konsekvenser för
ett riksintresseområdes värde inte ska tillåtas. I praktiken innebär det att flera separata åtgärder som inte medför betydande negativa konsekvenser men som likväl medför negativa
konsekvenser, kan komma till stånd. Tillsammans kan dessa medföra betydande negativa
konsekvenser och den sammantagna negativa effekten för riksintresseområdena kan därmed
bli mycket stor.
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Den utbyggnad av det kommunala VA-nätet som beskrivs i översiktsplanen (se kap 6.3
Vatten) kommer sannolikt att minska utsläppen från enskilda avlopp. Detta kan i sin tur
medföra positiva konsekvenser för naturvärdena i kommunens grunda havsvikar då näringsbelastningen i dessa områden minskar. Sett till bevarandet av naturvärdena i Norrtäljes
skärgård är det även positivt att skärgårdskustens stränder ska värnas i egenskap av reproduktions- och uppväxtlokaler för fisk och andra organismer. Båda dessa strategier har potential att främja miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.
Översiktsplanen bedöms sammantaget bidra marginellt till att värna kommunens naturvärden. Det kan inte uteslutas att ett genomförande av översiktsplanen kan påverka Norrtälje
kommuns naturområden negativt. Konsekvensernas omfattning beror till stor del på hur ny
bebyggelse utformas, vilken hänsyn som tas till ekologiska värden samt om, till exempel,
kompensatoriska åtgärder kan genomföras.
Förslag på åtgärder

6.2

·

Det skulle vara värdefullt för kommunen att utarbeta en grönplan eller motsvarande
planeringsunderlag. Underlaget bör bland annat identifiera specifika områden som
kommunen avser att behålla ”gröna” och utveckla, till exempel i form av gröna
länkar. Strategier som kombinerar bebyggelseutveckling med bevarande och utveckling av kommunens naturområden och strategier som definierar under vilka
förutsättningar bebyggelse och andra åtgärder kan tillkomma inom riksintresseområden (naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv), bör även det ingå i grönplanen. Ett
sådant underlag kan fungera vägledande vid efterföljande planering när avvägningar måste göras mellan exploaterings- och bevarandeintressen.

·

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör preciseras. Genom en
precisering kan eventuella konflikter med naturmiljövärden identifieras.

Kulturmiljö

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Enligt vad som redovisas i avsnitt 3.2 ”Norrtäljes miljö – nuläge och trender” finns en
mängd värdefulla kulturmiljöer i Norrtälje kommun. Flera av dessa är utpekade som riksintressen.
Enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen ska planläggning göras med beaktande av bland annat natur- och kulturmiljövärden. Även Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad,
Allmänna råd 1996:4 (BÄR), ger anvisningar om förhållningssätt för om- och tillbyggnad
samt restaurering.
Utifrån ett kulturmiljöperspektiv har miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt levande kust
och skärgård”, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”God bebyggd miljö”, bedömts ha särskild
relevans. Enligt Naturvårdsverkets förslag till nya preciseringar av miljömålen innebär målen bland annat att havs-, kust- och skärgårdslandskapets natur- och kulturvärden bevaras
genom ett varsamt brukande och att byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden
värnas och vårdas.
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Översiktsplanens innehåll och genomförande
I översiktsplanens kapitel om ”Framtida bebyggelseutveckling” anges kommunala inriktningar för landsbygden. Där sägs att kommunen ska verka för att värdefulla bebyggelsemiljöer och kulturlandskap bevaras och hålls levande så att kommande generationer kan uppleva kontinuiteten i bebyggelsens och landskapets utveckling. Eventuella förändringar i
kulturmiljöer bör ske varsamt och med hänsyn till det historiska perspektivet och ny bebyggelse bör anpassas efter den lokala bebyggelsetraditionen och underordna sig kulturlandskapets karaktärsdrag. Enligt översiktsplanen finns det ett kommunalt bevarandeprogram för äldre bebyggelse, parker och gamla träd i Norrtälje stad.
I den del av översiktsplanen som behandlar ”Riksintressen och andra allmänna intressen”
formuleras strategier som är relevanta ur kulturmiljösynpunkt. Bland annat ska åtgärder
som riskerar att medföra betydande negativa konsekvenser för riksintressets värde eller karaktär inte tillåtas. I de områden av riksintresse för kulturmiljövård för vilka det finns fördjupade kulturmiljöanalyser, ska dessa analyser ligga till grund för tillståndsgivning och
planering. I övrigt ska ny bebyggelse särskilt bedömas med hänsyn till bevarandeintresset.
Bebyggelseutveckling i eller i anslutning till värdefulla kulturmiljöer får inte påverka kulturmiljöns värden och/eller karaktär negativt. Detsamma gäller förändringar av enskilda
byggnader som bedöms vara kulturhistoriskt värdefulla.
Översiktsplanen håller öppet för ny bebyggelse i skärgården. Inom området för riksintresse
enligt 4 kap miljöbalken har kommunen i sin översiktsplan även märkt ut ett 20-tal orter (se
figur 8) inom vilka nya bostäder och verksamheter ska tillåtas. Syftet med utvecklingen av
dessa orter är att stärka riksintresseområdenas förutsättningar och möjligheter att bevara
deras samlade natur- och kulturmiljövärden.
Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Det är svårt att avgöra om och hur bebyggelseutvecklingen enligt översiktsplanen kommer
att påverka kulturmiljövärden. Ny bebyggelse i Norrtälje stad, Rimbo, Hallstavik och
Älmsta, samt enligt prioriterade stråk på landsbygden kan påverka kulturmiljövärden. Detsamma gäller för annan tillkommande bebyggelse på landsbygden och i skärgården. Inom
alla föreslagna utvecklingsstråk finns områden av riksintresse för kulturmiljövården. För att
undvika negativ påverkan på bebyggelse- och landskapsrelaterade kulturmiljövärden måste
– generellt sett – ny bebyggelse noga anpassas till befintliga historiska bebyggelsemiljöer
beträffande såväl volym, färgsättning och formspråk som topografiskt läge. Vid all bebyggelseförtätning finns det dock en risk för att kulturmiljövärden påverkas negativt eller går
förlorade.
Planen anger att åtgärder som riskerar att medföra betydande negativa konsekvenser för ett
riksintresseområdes värde inte ska tillåtas. I praktiken innebär det att flera separata åtgärder
som inte medför betydande negativa konsekvenser men som likväl medför negativa konsekvenser, kan komma till stånd. Tillsammans kan dessa medföra betydande negativa konsekvenser och den sammantagna negativa effekten för riksintresseområdena kan därmed bli
mycket stor.
Kommunens pågående arbete med fördjupade kulturmiljöanalyser för riksintresseområden
är mycket positivt ur kulturmiljösynpunkt och bedöms kunna styra och vägleda planeringen
så att negativ påverkan kan undvikas eller minimeras. Det är viktigt att dessa analyser används i den efterföljande planeringen, vilket också påpekas i översiktsplanen.
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Enligt översiktsplanen vill Norrtälje möjliggöra bebyggelseutveckling i attraktiva kustmiljöer i ett 20-tal orter inom kommunen. De kulturmiljövärden som finns inom kommunens
skärgård upprätthålls till viss del av dess befolkning. Detta genom att de brukar marken
(småskaliga jordbruk/djurhållning) samt nyttjar den befintliga bebyggelsen och på så vis
håller kulturmiljöerna levande. Ny bebyggelse har potential att minska dagens avbefolkning
av Norrtäljes skärgård, vilket i sin tur kan ha en positiv effekt på upprätthållandet av skärgårdens kulturmiljövärden. I vilken utsträckning kulturmiljövärdena främjas beror bland
annat på utformningen samt placeringen av den nya bebyggelsen. Modern bebyggelsearkitektur riskerar exempelvis att förstöra existerande kulturmiljövärden. En hög exploatering
som sker utan ett tydligt hänsyntagande till de befintliga värdena riskerar att få en negativ
påverkan på kulturmiljövärdena och således på riksintresset enligt 4 kap miljöbalken.
Utöver den enligt plan- och bygglagen obligatoriska redovisningen av riksintressen och
allmänna intressen, innehåller inte översiktsplanen några specifika strategier som styr den
fysiska planeringen mot en utveckling som främjar för kulturmiljön relevanta miljökvalitetsmål. Vilken påverkan detta har på kulturmiljövärdena i kommunen är svårt att bedöma.
Avsaknaden av tydliga strategier i översiktsplanen bedöms dock medföra en risk för negativ påverkan på kulturmiljön.
Förslag på åtgärder

6.3

·

Det pågående arbetet med fördjupade kulturmiljöanalyser i riksintresseområden bör
fortsätta. Analyser bör tas fram för alla kulturhistoriskt värdefulla områden där bebyggelse kan tillkomma. Det bör tydligt framgå att dessa underlag ska fungera som
vägledning för avvägningar inom den fysiska planeringen.

·

För att informera allmänheten bör kommunen ta fram informationsmaterial om
värden och förhållningssätt för områden med höga kulturmiljövärden. Syftet är att
skapa en medvetenhet hos såväl de boende som de som funderar på att flytta till
kommunen, om vilket område de bor i och hur man kan bidra till att dessa värden
kan bevaras och utvecklas.

·

Kommunen bör ta fram ett nytt kulturminnesvårdsprogram. Detta bör redovisa alla
kulturmiljövärden i kommunen; riksintresseområden, områden av regionalt intresse, områden och kulturmiljöer av kommunalt intresse, byggnadsminnen, kyrkor
och fasta fornlämningar samt områden till skydd för landskapsbilden. Programmet
bör även innehålla strategier som kombinerar bebyggelseutveckling med bevarande
och utveckling av kommunens värdefulla kulturmiljöer.

Vattenmiljö

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
I Norrtälje kommun finns ett flertal så kallade vattenförekomster som omfattas av EUs
ramdirektiv (2000/60/EG) för vatten, det så kallade vattendirektivet, och det åtgärdsprogram som upprättats för Norra Östersjöns vattendistrikt (se avsnitt 3.2).
Sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten som är tillräckligt stora omfattas av vattendirektivet och kallas då formellt för vattenförekomster. Det finns fastställda miljökvalitetsnormer
(MKN) för alla vattenförekomster. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande. Enligt
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plan- och bygglagen ska miljökvalitetsnormerna följas vid all planläggning och av en översiktsplan ska det framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. Målet
är att alla Sveriges vattenförekomster ska ha uppnått minst god vattenstatus till år 2015 och
att inget vattens status ska försämras. I de fall detta av olika skäl inte är möjligt kan tiden
förskjutas, dock som längst till år 2027.
Miljökvalitetsnormerna omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk och
kvantitativ grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedöms på en femgradig skala: hög,
god, måttlig, otillfredsställande och dålig medan kemisk ytvattenstatus har två klasser: god
eller uppnår ej god.
Genom åtgärdsprogrammet för Norra Östersjön är kommunerna inom detta distrikt, däribland Norrtälje kommun, anmodade att genomföra ett antal åtgärder. Kommunerna är
bland annat uppmanade att ”utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds”.
Vid sidan av miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, finns det även miljökvalitetsnormer för hav. Sveriges havsområden har delats in i två förvaltningsområden: Nordsjön
och Östersjön. Under 2012 fastställdes miljökvalitetsnormer för dessa två havsområden.
Status på ett havsområde bedöms på en tvågradig skala: God miljöstatus eller Ej god miljöstatus.
Helsingforskommissionens aktionsplan för Östersjön, den så kallade Baltic Sea Action Plan
(BSAP), är en gemensam åtgärdsplan för länderna runt Östersjön. Målet för BSAP är att
Östersjön ska ha en god marin ekologisk status till år 2021. Sverige har bland annat åtagit
sig att bidra till en omfattande reduktion av kväve- och fosfortillförseln genom att minska
belastningen från kommunala reningsverk, skogsindustrin, jordbruket, skogsbruket samt
från enskilda avlopp.
Fyra av de nationella miljökvalitetsmålen är särskilt relevanta att beakta ur vattenmiljöperspektiv; ”Ingen övergödning”, ”Levande sjöar och vattendrag”, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Grundvatten av god kvalitet”. Enligt Naturvårdsverkets
förslag till nya preciseringar av miljömålen innebär målen bland annat att alla kustvatten
ska ha en ”God ytvattenstatus” med avseende på artsammansättning samt kemiska och fysikaliska förhållanden och att belastningen av näringsämnen och föroreningar inte får
minska förutsättningarna för biologisk mångfald.
I kommunen finns ett utvecklingsprogram för kommunalt vatten och avlopp. Programmet
har som övergripande mål att utforma en strategi för en långsiktigt hållbar vatten- och avloppsförsörjning, främst till år 2015 men med beredskap till år 2030. Kommunens nyligen
inrättade klimatnämnd ska verka för att kommunen uppnår miljökvalitetsnormerna för vatten. Kommunfullmäktiges mål omfattar bland annat målen ”Ingen övergödning” och
”Grundvatten av god kvalitet”.
Översiktsplanens innehåll och genomförande
Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp ska enligt översiktsplanen ge möjlighet till en
högre VA-standard, samtidigt som utsläpp från enskilda avlopp minskas. Enligt översiktsplanen kommer kommunens satsningar på vatten och avlopp att stärka förutsättningarna för
nya bostäder på landsbygden. Emellertid kommer befolkningsökningen som förutspås i
översiktsplanen innebära en ökad total konsumtion av vatten i kommunen.
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I översiktsplanen finns strategier för såväl kommunal som enskild vatten- och avloppsförsörjning. Av kommunens program för Utveckling av kommunalt vatten och avlopp framkommer det hur kommunens satsningar inom VA-frågor fördelas geografiskt och tidsmässigt fram till och med år 2030. En ny vattenledning från Vallentuna ska enligt översiktsplanen vara färdigställd år 2015 och ledningarna till Rådmansölandet ska successivt byggas ut.
En flytt av Lindholmens reningsverk och en utbyggnad av Kapellskärs avloppsreningsverk
kommer också att genomföras. I översiktsplanen anges att investeringar i det kommunala
vatten- och avloppssystemet medför att behovet av enskilda vatten- och avloppslösningar
kommer att minska.
I översiktsplanen återfinns även strategier för vattenförvaltning, ytvatten, grundvatten,
kustvatten, dricksvatten, avlopp, dagvatten samt miljöstörda land- och vattenområden. Ett
flertal av strategierna behandlar miljökvalitetsnormer för vatten, där utgångspunkten är att
Norrtälje kommun vid tillsyn, tillståndsprövning och planering ska 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.
Enligt översiktsplanen ställer kommunen krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som
bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. Kommunen ställer också krav på hög skyddsnivå för fastigheter inom bland annat ett
vattenskyddsområde, strandskyddsområde, område inom detaljplan, tättbebyggt område,
områden med liten grundvattentillgång, strandnära lägen samt inom Natura 2000 och andra
naturskyddade områden. Kommunen ställer dessutom krav på vattensnål teknik vid installation av WC ansluten till sluten tank. En VA-utredning ska enligt översiktsplanen bifogas
en ansökan om enskilt avlopp.
I följande kust- och ytvatten anger översiktsplanen att det är 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

I översiktsplanens del om ”Strategier kustvatten” anges att internationella åtaganden vad
gäller Östersjön ska beaktas i kommunens planering, tillståndsgivning och tillsyn. Målet
ska vara god ekologisk status i Östersjön.
Översiktsplanen understryker vidare behovet av att kommunen inrättar vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter. Detta för att säkerställa att dricksvattentäkterna långsiktigt håller god kemisk och kvantitativ status. Naturgrusförekomster
med grundvatten som är av betydelse för den framtida vattenförsörjningen ska reserveras
för framtida dricksvattenproduktion och skyddas mot exploateringsintressen.
Enligt strategierna för grundvatten ska kommunen vidare vidta försiktighetsmått för att
minska risken för saltvatteninträngning och förorening av grundvatten.
Kommunen har påbörjat arbetet med att ta fram en dagvattenstrategi som övergripande visar hur dagvatten bör hanteras, framförallt i kommunens tätorter. I översiktsplanen anges att
dagvatten i första hand ska tas om hand och renas vid källan och att omhändertagandet ska
ske på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormerna följs.
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Vattenområden som är belastade med näringsämnen och/eller miljöföroreningar, kustvattendrag som mynnar i havet, vattenförekomster med miljökvalitetsnormer, vattenområden
som hyser rödlistade växter och djur, rikkärr, sumpskogar och våtmarker är av Norrtälje
kommun klassade som ”Ekologiskt särskilt känsliga områden”. Vid tillståndsgivning i ett
sådant område ska en konsekvensbedömning genomföras.
Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Den ökade befolkningen, med efterföljande större transport- och bostadsbehov, bedöms
medföra ett ökat tryck på Norrtäljes vattenområden, bland annat genom högre uttag av
dricksvatten, högre föroreningshalter i vägdagvattnet samt generering av mer avloppsvatten. Samtidigt medför en ökad befolkning, som koncentreras till vissa orter och stråk, bättre
förutsättningar för kommunala (eller gemensamma) vatten- och avloppslösningar. Detta är
positivt ur vattensynpunkt då belastningen från enskilda avloppslösningar sannolikt kan
minska vid ett genomförande av översiktsplanen.
Översiktsplanen håller öppet för spridd bebyggelse på landsbygden, i fritidshusområden
och i skärgården. Detta är områden där bebyggelsen ofta kommer ha individuella VAlösningar. Kommunen ställer krav på att nytillkommande hus ska ha godkända avloppslösningar och i känsliga områden tillämpar kommunen hög skyddsnivå. Trots detta medför
varje nyproducerat hushåll med ett enskilt avlopp en större belastning på recipienter än avlopp från ett hushåll som är anslutet till ett kommunalt avloppsreningsverk.
I strategierna för grundvatten står det att kommunens ska vidta försiktighetsmått för att
minska risken för saltvatteninträngning och förorening av grundvatten. Översiktsplanen
saknar dock strategier som på ett konkret sätt visar hur Norrtälje kommun ska arbeta med
att minska saltvatteninträngningen. Planen innehåller exempelvis inga förslag på restriktioner vad gäller borrning av nya brunnar i de områden inom vilka saltvatteninträngningen
redan idag utgör ett stort problem. Enligt översiktsplanen har självbestämmelserätten stark
status, vilket ytterligare kan öppna upp för ny bebyggelse i redan drabbade områden.
Ovanstående problematik kan motverka översiktsplanens goda intentioner om långsiktigt
hållbara lösningar för vatten och avlopp; vad gäller såväl utsläpp från enskilda avlopp som
uttag ur enskilda brunnar. Huruvida föreslagen bebyggelseutveckling, inklusive områden
för verksamheter, står i konflikt med vattenintressen i form av exempelvis vattenskyddsområden är osäkert.
Inom kommunen finns ett antal ytvattenförekomster som i nuläget inte uppnår god status.
Eftersom miljökvalitetsnormerna ska vara uppnådda till år 2015 alternativt 2021 bedöms
det finnas ett behov av att kommunen utarbetar mer konkreta åtgärdprogram för dessa vattenförekomster.
Av en översiktsplan ska det framgå hur kommunen avser att följa miljökvalitetsnormerna.
Översiktsplanen styr mot och beskriver strategier som, om de följs i efterföljande planering,
skapar förutsättningar att uppnå miljökvalitetsnormer samt främja miljökvalitetsmål och
kommunala mål. Det är dock viktigt att kommunen lägger fast en hög ambitionsnivå i efterföljande planering och bland annat inför starkare regler kring enskilda avlopp och uttag av
dricksvatten i områden med saltvatteninträngning.
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Förslag på åtgärder

6.4

·

Kommunens program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp ska vara vägledande i efterföljande planering. Att utarbeta liknande strategier och rekommendationer för enskilda vatten- och avloppslösningar skulle kunna underlätta vid tillståndsgivning och planering.

·

Starkare reglering av var i kommunen nya fritidshus/permanentboende får byggas
med hänsyn till risken för saltvatteninträngning.

·

Genom att ta fram åtgärdsprogram för kommunens avrinningsområden med mer
konkreta åtgärder hur respektive vattenförekomst ska vårdas och förvaltas, kan
möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna ytterligare förbättras.

Rekreation och friluftsliv

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Enligt vad som redovisas i avsnitt 3.2 ”Norrtäljes miljö – nuläge och trender” finns en
mängd värdefulla rekreationsområden i Norrtälje kommun. En del av dessa är utpekade
som områden av riksintresse.
Regelbunden fysisk aktivitet har en stark positiv effekt på hälsa och välbefinnande, medan
en stillasittande livsstil medför en kraftigt ökad risk för ohälsa, kroniska sjukdomar och för
tidig död. Parker, grönområden, anläggningar och andra mötesplatser i bostadens närområde utgör lämpliga platser för fysisk aktivitet och motion. Att ha nära till sådana platser är
därför viktigt för att människor ska skaffa sig en fysiskt aktiv, hälsofrämjande livsstil.
Forskning har visat att 300 meter är det längsta avstånd som människor är beredda att gå för
att nå ett grönområde om det ska användas ofta. Närheten har störst betydelse för barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre och sjuka.
Miljökvalitetsmålen ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”God bebyggd miljö”
samt ”Ett rikt växt- och djurliv”, är av särskild relevans utifrån rekreationsperspektiv. Enligt Naturvårdsverkets förslag till nya preciseringar av miljömålen innebär målen bland annat att människor ska ha tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett rikt växt- och djurliv,
och att det ska finnas natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god kvalitet och tillgänglighet.
Översiktsplanens innehåll och genomförande
För att klara den befolkningsökning som förväntas ske i Norrtälje kommun behövs en nyproduktion av 300-400 bostäder per år4. Närheten till såväl natur- som, kulturmiljöer är enligt översiktsplanen en viktig faktor för att skapa attraktiva bostäder. Enligt översiktsplanen
kommer Norrtälje kommun att medverka till att säkra och utveckla kustens och skärgårdens
natur-, kultur- och rekreationsvärden.

4

Förutsatt en årlig fortsatt permanentning av cirka 300 fritidshus.
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I den del av översiktsplanen som behandlar ”Riksintressen och andra allmänna intressen”
finns en del strategier som är relevanta ur rekreationssynpunkt. Där sägs bland annat att
åtgärder som kan riskera att medföra betydande negativa konsekvenser för riksintressets
värden eller karaktär inte ska tillåtas. Detta gäller såväl i områden av riksintresse för friluftsliv 3 kap 6 § miljöbalken som områden av riksintresse för samlade natur- och kulturvärden 4 kap 4§ miljöbalken.
Inom området för riksintresse enligt 4 kap miljöbalken har kommunen i sin översiktsplan
märkt ut ett 20-tal orter (figur 8) inom vilka nya bostäder och verksamheter ska tillåtas.
Syftet med utvecklingen av dessa orter är att stärka riksintresseområdenas förutsättningar
och möjligheter att bevara deras samlade natur- och kulturmiljövärden.
Vid sidan av riksintressen innehåller översiktsplanen även strategier för kommunens fyra
stora opåverkade områden (miljöbalken 3 kap 2 §). Enligt dessa ska exempelvis åtgärder i
eller utanför ett stort opåverkat område, som urholkar de kriterier som utgör grund för området, inte tillåtas. Exempel på olämpliga åtgärder i och i anslutning till stora opåverkade
områden är täkt, väg, och motorsportbana. Jord- och skogsbruk är tillåtna inom opåverkade
områden medan störande verksamheter och åtgärder så långt som möjligt ska samordnas till
redan påverkade områden.
Beträffande strandskydd anger översiktsplanen att dispenser från strandskyddet får ges om
det finns särskilda skäl och om någon av de dispensmöjligheter som miljöbalken anger uppfylls (miljöbalken 7 kap 18 § c). I översiktsplanen påpekas tydligt att kommunens orörda
strandområden är viktiga för turismnäringen och kommunens attraktion som bostadskommun. En viktig förutsättning för att kunna bevara och utveckla en levande skärgård, är däremot att den bofasta befolkningen och det lokala näringslivet får möjlighet att anlägga
bryggor, båthus och andra anläggningar.
Vid sidan av strandskydd hanterar översiktsplanen även områden för landsbygdsutveckling
i strandnära lägen, så kallade LIS-områden, inom vilka bebyggelse får uppföras om det är
nödvändigt för att skapa underlag för offentlig och kommersiell service. Enligt översiktsplanen finns förutsättningar för och behov av fortsatt utredning av LIS-områden, framförallt
i kommunens norra och västliga delar i anslutning till etablerade orter.
I översiktsplanen finns ett specifikt kapitel som behandlar ”Kultur, fritid och rekreation”. I
detta kapitel återfinns strategier för närströvområden, friluftsleder, självorganiserad idrott,
föreningsidrott samt båtliv, friluftsbad och skärgård. I strategin för närströvområden sägs
bland annat att grönstruktur inom tätorter ska vara attraktiv, sammanhängande och tillgänglig. Vid framtaganden av fördjupade översiktsplaner ska kommunen säkerställa att ytor för
egenidrott integreras i bebyggelsestrukturen.
Enligt översiktsplanen bör sammanhängande cykelstråk för såväl vardagliga som turistiska
ändamål utvecklas i kommunen. Enligt strategin för cykelvägar ska kommunen föra en
kontinuerlig dialog med Trafikverket för att få prioriterade cykelvägar till stånd. I syfte att
främja cykelturismen i kommunen har det tagits fram förslag på cykelrutter genom Norrtälje kommun på sammanlagt 400 kilometer.
Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Översiktsplanens intention, att ny bebyggelse ska tillkomma i huvudsak i Norrtälje stad och
i de större orterna samt längs prioriterade stråk på landsbygden, skapar goda förutsättningar
för att betydelsefull regional grönstruktur, sammanhängande grönområden och viktiga kust-
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och strandområden ska kunna värnas och utvecklas ur såväl naturmiljö- som rekreationssynpunkt.
Översiktsplanen håller emellertid öppet för bebyggelse på landsbygden, i fritidshusområden, i skärgården, i strandnära lägen på landsbygden samt i ett 20-tal orter i attraktiva kustnära lägen. En sådan bebyggelseutveckling kan generera fler möjligheter till rekreation för
dem som bosätter sig i områdena, medan redan bosatta och besökare kan uppleva att rekreationsvärdet minskar.
Rekreation och friluftsliv är nära kopplat till närvaron av samt kvaliteten på natur- och kulturmiljön. En ökad bebyggelse i skärgården och i attraktiva kustnära lägen har som tidigare
nämnts potential att bidra till ett bevarande av natur- och kulturmiljövärdena i skärgården,
vilket i sin tur kan främja rekreation och friluftsliv (se kap 6.1 samt 6.2). En kraftig bebyggelseutveckling och/eller en bebyggelseutveckling som inte sker med stor hänsyn till befintliga natur- och kulturmiljövärden, riskerar dock att istället minska de rekreativa värdena
i dessa områden. Enligt översiktsplanen kommer Norrtälje kommun medverka till att säkra
och utveckla kustens och skärgårdens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Av översiktsplanen framgår det dock inte hur detta rent konkret ska gå till.
Kommunens förslag på satsningar på cykelstråk är positivt sett ur rekreationssynpunkt. Det
är vidare positivt att Norrtälje i sin översiktsplan lyfter fram gällande lagstiftning vad gäller
riksintressen. Tre av de 20-tal kustnära orter inom vilka översiktsplanen föreslår ny bebyggelse (Älmsta, Arholma, Tjockö), ligger inom gränsen för ett riksintresseområde för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken (se figur 3 samt figur 8). Förutsatt att stor hänsyn tas
till riksintresset vid utbyggnad av dessa orter, bedöms riksintresseområdet inte påverkas
negativt av den bebyggelseutveckling som översiktsplanen föreslår.
Dispens från strandskyddet för att anlägga bryggor och andra anläggningar leder till ökade
rekreationsmöjligheter för den som bygger. Vid dispensärenden är det dock viktigt att beakta att ökade rekreationsmöjligheter för den enskilde samtidigt kan resultera i rekreationsvärdet för såväl närboende som de som tillfälligt besöker området minskar.
Enligt översiktsplanen finns det förutsättningar för, och behov av, fortsatt utredning av
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden), framförallt i kommunens norra
och västliga delar i anslutning till etablerade orter. Enligt miljöbalken är landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt 7 kap 18 §d inte tillämpligt i kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark (miljöbalken 7 kap 18 §e punkt 4). Exakt inom
vilka områden kommunen avser att tillämpa bestämmelserna om LIS-områden, framkommer inte av översiktsplanen. Det är därför svårt att av översiktsplanen utläsa huruvida
kommunens intentioner är i enlighet med miljöbalken samt huruvida eventuella LISområden kan komma att få negativa konsekvenser för friluftslivet.
Föreslagen bebyggelse i de större orterna samt längs prioriterade stråk på landsbygden sker
utanför gränserna för kommunens Stora opåverkade områden. Om lagstiftningen och de
strategier som finns i översiktsplanen följs, bedöms förutsättningarna att kommunens stora
opåverkade områden förblir intakta som goda. Vid sidan av kommunens stora opåverkade
områden, innehåller översiktsplanen inga strategier för kommunens friluftsområden av lokalt eller regionalt intresse. Avsaknaden av strategier innebär att det finns en risk för att ny
bebyggelse successivt tar i anspråk områden med rekreativa värden.
En del av de allra mest bostadsnära naturområdena kommer sannolikt att tas i anspråk för
ny bebyggelse. I Norrtäljes fall är tillgången på närnatur och strövområden generellt sett
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mycket god. Det är ändå motiverat att i planeringen alltid beakta människors tillgång till
grönområden och vid behov överväga olika typer av kompensationsåtgärder.
Översiktsplanen styr mot och beskriver strategier som, om de följs i efterföljande planering,
medför goda förutsättningar för att utveckla rekreationsområden, viket bidrar till att främja
miljökvalitetsmål.
Förslag på åtgärder
·

Det skulle vara värdefullt för kommunen att utarbeta en grönplan eller motsvarande
planeringsunderlag. Ett sådant underlag kan fungera vägledande vid efterföljande
planering när avvägningar måste göras mellan exploaterings- och bevarandeintressen.

·

De områden som Norrtälje kommun anser ska utgöra LIS-områden bör tydligt dokumenteras och pekas ut på karta i ett särskilt planeringsunderlag.

6.5

Buller, luftkvalitet och övriga hälsoaspekter

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Enligt plan och- bygglagen ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa samt möjligheterna att förebygga vattenoch luftföroreningar samt bullerstörningar.
Buller
Det finns nationella riktvärden för trafikbuller vid bostäder som ska tillämpas vid nybyggnation av bostäder och infrastruktur (se tabell 1). Eftersom tillgången på byggbar mark är
begränsad i delar av Stockholmsregionen har Länsstyrelsen utarbetat riktlinjer för när vissa
definierade avsteg från riktvärdena bör kunna accepteras. Avsteg accepteras endast för bebyggelse i centrala och kollektivtrafiknära lägen och först efter att det visats att det inte är
möjligt att klara riktvärdena.
Boverket har utfärdat allmänna råd för tillämpningen av riktvärdena för vägtrafikbuller.
Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd med riktvärden för vad som bör betraktas som en
olägenhet för människors hälsa med avseende på buller i bostäder. Råden är tillämpliga
både för befintlig och planerad bostadsbebyggelse. De ljudnivåerna som anges är av samma
storleksordning som riksdagens riktvärden, men i jämförelse med Boverket har Socialstyrelsen en striktare tillämpning.
Tabell 1. Politiskt beslutade riktvärden för trafikbuller som inte bör överskridas vid nybyggnation av bostäder eller
vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad av trafikleder.

Utrymme
Inomhus
Utomhus vid fasad
(uteplats, balkong samt bostadsnära rekreationsyta)

Högsta trafikbullernivå, dB(A)
Ekvivalentnivå
Maximalnivå
30 dB(A)
45 dB(A) (kl. 22 – 06)
55 dB(A)

70 dB(A)
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Luft
Vid planering och planläggning ska miljökvalitetsnormer följas (se kapitel 3.2 under Luftkvalitet). Miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet överskrids inte i Norrtälje kommun idag. I
de centrala delarna av Stockholm och utefter de stora infartslederna är dock halterna av partiklar och kvävedioxid så höga att miljökvalitetsnormerna överträds. I syfte att förbättra
luftkvaliteten så att normerna klaras har därför regeringen fastställt ett särskilt åtgärdsprogram avseende miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i Stockholms län.
Miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” är av relevans utifrån såväl buller- som luftperspektiv.
Översiktsplanens innehåll och genomförande
Översiktsplanen anger att medvetenheten om bullerproblem bör ökas på alla nivåer av planeringen. Utgångspunkten måste alltid vara att de nationella riktvärdena för buller ska tilllämpas. Eventuella avsteg kan dock accepteras i centrala lägen inom Norrtälje stad, Rimbo
och Hallstavik om syftet är att förtäta och skapa kollektivtrafiknära boenden.
Enligt översiktsplanen kommer framtida bebyggelseutveckling att koncentreras till attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter, framförallt i Norrtälje stad och i de större
orterna samt längs prioriterade stråk på landsbygden (figur 7).
Det pågår planläggning för verksamheter i ett par områden i Norrtälje stad, Hallstavik och i
Älmsta. För fortsatt utveckling avsätts även mark för verksamhetsområden i Bergshamra,
vid motorvägsavfarterna Rösa och Ledinge, Rimbo samt längs E18 söder om Norrtälje stad.
Översiktsplanen anger också att det kan bli aktuellt med omvandling av stadsnära verksamhetsområden till blandområden med verksamheter och bostäder. Översiktsplanen förhåller
sig även positiva till expansion av både Arlanda och Mellingeholms flygplats.
I strategin för luftkvalitet anges bland annat att kommunen ska se till att miljökvalitetsnormerna uppfylls. Vidare anges att tillstånd inte får beviljas för en verksamhet som medverkar till överträdandet av en miljökvalitetsnorm. Vidare anges att lokala utsläpp orsakade av
eldning med olja och ved kan minskas genom kommunens fortsatta satsning på fjärrvärme
och bergvärme.
Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykelvägar och pendlarparkeringar antas minska
bilanvändningen, vilket kan bidra till bättre luftkvalitet och lägre buller. I kapitlet ”Transportinfrastruktur och kollektivtrafik” listas ett antal punkter som är viktiga för att skapa en
attraktiv kollektivtrafik. Där anges bland annat att kollektivtrafiken ska utvecklas genom
busslinjer i prioriterade stråk som stödjer önskad bebyggelseutveckling och att all kommunal planering ska beakta kollektivtrafikens behov.
Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Inom ramen för arbetet med översiktsplanen har inga specifika trafikprognoser utförts. Det
är dock rimligt att anta att en större befolkning kommer att medföra ökad vägtrafik. En ökning av trafiken kommer att leda till ökat buller och större utsläpp av luftföroreningar.
Kommunens strategi om att ny bostadsbebyggelse ska koncentreras till Norrtälje, större
orter samt stråk för att öka andelen kollektivtrafikresande, har potential att delvis hålla nere
den förväntade trafikökningen och därmed även begränsa den förväntade ökningen av trafikbuller och luftföroreningar.
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Buller
Översiktsplanens intention att koncentrera framtida bebyggelseutveckling till attraktiva
livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter, framförallt i Norrtälje stad och i de större orterna samt längs prioriterade stråk på landsbygden, bedöms medföra risk för att ny bebyggelse kan tillkomma i bullerutsatta lägen, bland annat utmed kommunens största vägar. Hur
stor andel av den nya bebyggelsen som kan tillkomma i bullerstörda områden går inte att
avgöra utifrån föreliggande översiktsplan och planeringsunderlag. I och med att översiktsplanen framhåller att utgångspunkten alltid ska vara att de nationella riktvärdena ska klaras
och att den definierar inom vilka områden och under vilka förutsättningar som avstegsfallen
kan tillämpas samt ställer krav på att bullerbegränsande åtgärder ska utredas, bedöms ny
bostadsbebyggelse i tillkommande områden få acceptabla bullernivåer. Det bör dock uppmärksammas att även om riktvärden och avstegsfall klaras kan trafikbullernivåerna medföra bullerstörningar och negativa hälsokonsekvenser.
Genom att koncentrera bebyggelse till prioriterade stråk kan idag ”tysta” områden sannolikt
bevaras i stor utsträckning. Det är även positivt att områden för verksamheter reserveras i
redan bullerstörda områden som exempelvis längs E18. Vid omvandling av stadsnära verksamhetsområden till blandområden med verksamheter och bostäder, finns det en potentiell
risk att bostadsbebyggelse hamnar nära bullrande verksamheter vilket måste uppmärksammas i planeringen. En expansion av både Arlanda och Mellingeholms flygplats kan medföra ökade bullerstörningar hos närboende.
Norrtäljes växande befolkning kommer att generera mer trafik och därmed högre trafikbullernivåer. Om översiktsplanens intentioner om att koncentrera bebyggelsen längs vissa
stråk blir verklighet, är det rimligt att anta att de största bullerökningarna kommer att ske
utmed huvudvägarna i dessa stråk. En ny sträckning av väg 77 genom Rimbo har sannolikt
förutsättningar att minska bullerstörningarna i orten. Behovet av att vidta åtgärder vid befintliga bostäder bedöms generellt komma att öka samtidigt som planen saknar strategier
för hur höga trafikbullernivåer vid befintlig bebyggelse ska åtgärdas. Det finns därmed en
risk för ökade bullerstörningar och en ökning av negativa hälsokonsekvenser för boende i
befintlig bostadsbebyggelse.
Luftkvalitet
Miljökvalitetsnormerna för luftföroreningar överskrids inte i Norrtälje kommun idag och
trots en sannolik trafikökning kommer normerna troligtvis inte heller att överstigas år 2040.
Kommunen har ett ansvar att följa miljökvalitetsnormer, vilket innebär att även överskridanden utanför kommungränsen ska beaktas. Eftersom många Norrtäljebor arbetspendlar
till Stockholm påverkar de möjligheten att uppfylla miljökvalitetsnormerna längs Stockholms infarter norrifrån. Vissa av de åtgärder som lagts fast av regeringen i det gällande
åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsnormer riktar sig till länets samtliga kommuner.
Den förväntade ökningen av vägtrafiken innebär sannolikt att fler människor dagligen
kommer att exponeras för trafikens luftföroreningar, såväl människor som uppehåller sig
eller går och cyklar intill gator och vägar som bilister som färdas i gaturum med höga föroreningshalter.
En fortsatt satsning på fjärrvärme och bergvärme är positivt eftersom det kan minska lokala
utsläpp av sot och partiklar och därmed även närboendes exponering för dessa luftföroreningar.
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Övriga hälsoaspekter
Översiktsplanens strategier för att öka de hållbara transporterna bedöms medföra positiva
hälsokonsekvenser för Norrtäljes befolkning. Bilen är ett passivt transportmedel som leder
till sämre hälsa hos trafikanten jämfört med trafikanter som använder mer aktiva transportsätt som gång och cykel. Eftersom kollektivtrafik oftast inkluderar en sträcka där man går
eller cyklar är även denna kombination bättre än ren bilåkning.
Tillkommande bebyggelse på landsbygden, på eller i närheten av jordbruksmark där det
finns djurhållning, kan leda till störningar i form av lukt och allergiska reaktioner hos känsliga personer.
Förslag på åtgärder

6.6

·

Kommunen bör ta fram en övergripande bullerkartläggning som kan användas som
underlag i planeringen. Detta underlag bör redovisa områden med höga bullernivåer vid befintliga bostäder och bullerutsatta områden där ny bostadsbebyggelse
bör undvikas.

·

Kommunen bör ta fram ett bullersaneringsprogram för att åtgärda buller vid befintliga bostäder.

·

Kommunen bör ta fram riktlinjer för luftkvalitet för ny bebyggelse av skolor och
förskolor. Eftersom barn är känsligare för luftföroreningar än vuxna bör haltnivåer
som är lägre än miljökvalitetsnormerna eftersträvas i dessa områden.

Risker och störningar

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska boendes och övrigas hälsa och säkerhet samt risken
för olyckor, översvämningar och erosion beaktas vid lokalisering av bebyggelse.
Rekommenderade skyddsavstånd för transportvägar för farligt gods samt för bensinstationer har utarbetats av Länsstyrelsen i Stockholms län (tabell 2).
Tabell 2. Rekommenderade skyddsavstånd för transportvägar för farligt gods samt för bensinstationer (källa:
Länsstyrelsen i Stockholms län).

Skyddsobjekt

Skyddsavstånd

Bebyggelsefritt från farligt godsled

25 meter

Sammanhängande kontorsbebyggelse från farligt godsled

40 meter

Sammanhängande bostadsbebyggelse från farligt godsled

75 meter

Tät kontorsbebyggelse från bensinstation

25 meter

Sammanhållen bostadsbebyggelse eller personintensiva verksamheter från bensinstation

50 meter

Bostäder, daghem, ålderdomshem och sjukhus från bensinstation

100 meter

47 (61)

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande Norrtälje kommuns översiktsplan 2040

Pågående klimatförändringar väntas leda till ökad nederbörd och höjda havsnivåer, vilket i
sin tur ökar sannolikheten för översvämningar och skred i kust- och strandnära zoner. Förutom kustnära riskområden kan det finnas så kallade instängda områden, det vill säga områden som till följd av ökad nederbörd kan översvämmas på grund av bristande kapacitet i
dagvattennät eller områdets avrinning. Behovet av att ta hänsyn till klimatförändringar vid
fysisk planering understryks i RUFS 2010. Ett av målen för kommunens nyinrättade klimatnämnd är att utreda hur framtida klimatförändringar kan komma att påverka kommunen.
Översiktsplanens innehåll och genomförande
Översiktsplanen framhåller vikten av att följa rekommenderade skyddsavstånd för miljöfarliga verksamheter för att säkerställa en god bebyggd miljö för människor. Vid redan etablerade miljöstörande verksamheter är det viktigt att risken minimeras, bland annat genom att
annan bebyggelse med krav på sundhet inte tillåts i närheten av den miljöfarliga verksamheten.
Översiktsplanen anger att det finns planberedskap för verksamheter med förhöjd miljösäkerhetsnivå i Sika industriområde söder om Norrtälje. Det pågår även planläggning för
verksamheter i vissa områden, se redovisning av dessa på sid 30. Vid förändring, utveckling och nyetablering av verksamheter i kommunen ska hänsyn tas till såväl miljö som säkerhet och trygghetsfrågor.
Enligt strategin för transporter av farligt gods ska transporter och transportanläggningar
lokaliseras och utformas så att de inte utgör hälso- och säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön. Vidare ska kommunen, enligt strategin för statliga vägar, fortlöpande
verka för att förbättra det statliga vägnätet. Detta bland annat genom att vägar för farligt
gods ges en säker utformning, genom att länsstyrelsens riktlinjer gällande riskhänsyn beträffande farligt gods och bensinstationer tillämpas och genom att nödvändiga uppställningsplatser anordnas.
I strategin för förorenad mark sägs att all planläggning av ny exploatering bör föregås av en
undersökning för att utreda om det förekommer risk för föroreningar. Sanering av förorenade områden bör sedermera ske innan markanvändning tillåts. Föroreningar i områden
med förhöjda översvämningsrisker är enligt översiktsplanen viktiga att lokalisera och vid
behov åtgärda. Detta eftersom vattenmassorna kan bidra till att sprida föroreningarna.
Kustnära boenden är mycket eftertraktade. För att kunna bygga bostäder vid attraktiva
kustnära lägen anger kommunen i sin översiktsplan ett antal förebyggande åtgärder för att
möta klimatförändringarna. Exempelvis förordar räddningstjänsten följande utgångspunkter
för planeringsarbetet:
·

Integrera arbetet med klimatförändringarnas effekter i löpande verksamhet

·

Överväg andra översvämningsskyddsåtgärder än höjdmarginaler

·

Beslutsfattare inom privat såväl som offentlig sektor behöver ta hänsyn till effekter
av klimatförändringarna för att garantera en kostnadseffektiv anpassning. Kommunerna har särskilt ansvar för att inte ytterligare risker byggs in i samhället.
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Enligt översiktsplanens strategier för klimatanpassning behöver hänsyn till klimatförändringar tas redan i planeringsstadiet. Förslag på anpassningar av bebyggelse är enligt översiktsplanen en viktig del av kommunens riskförebyggande arbete. Enligt kommunens strategier kan höjdmodeller och uppgifter om markförhållanden vara ett stort stöd vid planeringen av nya bostäder och verksamheter i områden nära kusten, vid sjöar eller vattendrag.
Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Inom de områden som pekas ut som verksamhetsområden, kan nya störande verksamheter
komma att lokaliseras. Transporter med farligt gods kommer därför sannolikt att öka till
och från dessa områden. Hur stor ökningen blir är beroende av vilken typ av industri eller
verksamhet som etableras. Transporter av kemikalier till Hallstaviks bruk kommer även
framgent att utgöra en risk. Föreslagen bebyggelseutveckling längs med stråk kan innebära
ett tillskott av bebyggelse i närheten av transportvägar för farligt gods. Översiktsplanen
anger dock att rekommenderade skyddsavstånd ska följas och därmed bör förhöjd risk för
boende i ny bebyggelse, till följd av transporter av farligt gods och/eller miljöfarliga verksamheter, kunna undvikas.
Det är positivt att Norrtälje i sin översiktsplan lyft fram och förtydligat lagkraven vad gäller
förorenad mark. En förutsättning för att få en ur miljösynpunkt positiv effekt av översiktsplanenens strategier vad gäller förorenad mark, är dock att markundersökningar faktiskt
genomförs och att eventuella föroreningar sedermera tas om hand.
Planen saknar en redovisning av vilka områden som ligger i riskzonen för översvämningar
eller skred. Om det föreligger sådana risker i några av de områden som föreslås för bebyggelseutveckling är idag okänt. Med hänsyn till att översiktsplanen håller öppet för bebyggelse i skärgården och i strandnära lägen finns det dock en risk för att en del av den tillkommande bebyggelsen kommer att lokaliseras till områden där det råder översvämningsrisk (såvida inte en kartering av riskområden genomförs). Översiktsplanens strategi som
anger att hänsyn till klimatförändringar behöver tas i planeringsskedet, är en vag strategi
och bedöms inte vara tillräckligt för att säkerställa att det inte byggs i potentiella översvämningsområden. Genom att översiktsplanen inte innehåller en redovisning av de områden där
det råder risk för översvämning eller restriktioner för byggande, finns det en risk för att
Norrtälje kommun står sämre rustade inför kommande klimatförändringar.
Förslag på åtgärder
·

Kommunen bör göra en inventering och klassning av områden med risk för föroreningar, speciellt i utpekade bebyggelseområden och i områden med risk för översvämningar. Denna inventering bör även utreda om det finns några befintliga samhällsviktiga verksamheter belägna inom riskområden.

·

Kommunen bör identifiera områden inom kommunen som kan anses vara riskområden för skred, ras och översvämningar.

·

När dagvatten behandlas i planeringssammanhang bör ett förändrat klimat beaktas i
beräkningar och lösningsförslag.
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6.7

Klimatpåverkan

Utgångspunkter och bedömningsgrunder
Enligt Regionplanekontorets energistudie bör utsläppen av klimatgaser i länet minska med
cirka 40 procent per person (räknat från år 2006) fram till år 2030. Behovet av utsläppsminskningar är således mycket stort (se kap 3.2 ”Norrtäljes miljö – nuläge och trender”).
De största utsläppen i länet kommer från transportsektorn respektive bebyggelsesektorn.
Eftersom en översiktsplan har en strukturerande effekt på såväl kommunens bebyggelseutveckling som den lokala transportinfrastrukturen, har planen stor betydelse för hur Norrtäljebornas framtida klimatpåverkan ska kunna komma ner till de nivåer som krävs.
Om transportsektorn ska klara sina utsläppsmål behöver vägtrafiken, enligt Trafikverkets
beräkningar (2010), minska med cirka 20 procent i förhållande till dagens trafikvolymer.
Detta trots att en omfattande fordonsteknisk utveckling och en övergång till alternativa
drivmedel förväntas bidra till betydande utsläppsminskningar.
Kommunens nyligen inrättade klimatnämnd arbetar med miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Inom ramen för deras arbete ska en klimatstrategi tas fram. Fokus i denna kommer
emellertid att ligga på klimatförändringens effekter för kommunen och metoder för att minimera dessa. Vidare arbetar klimatnämnden för energieffektivisering av kommunala fastigheter och möjligheter för lokal energiproduktion av biogas.
Översiktsplanens innehåll och genomförande
Enligt en av översiktsplanens fem strategiska framtidsfrågorna ska ny bebyggelse tillkomma i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter. I kapitlet ”Framtida bebyggelseutveckling” anger dock översiktsplanen; för att nyproduktion av bostäder ska bli efterfrågad måste den ske i attraktiva livsmiljöer med goda kollektiva pendlingsmöjligheter.
Genom att lokalisera fler nya bostäder i anslutning till befintliga tätorter och i stråk med
tillgång till god kollektivtrafik skapas en hållbar bebyggelsestruktur.
I kapitlet ”Transportinfrastruktur och kollektivtrafik” behandlas transportinfrastrukturen
mer ingående. Där beskrivs Nordostkommunernas vision för åren 2010 till 2040 som kommunerna gemensamt ska verka för. Följande intentioner är vägledande för hur Norrtälje
kommuns transportinfrastruktur och kollektivtrafik ska utvecklas:
·
·

Ökad tillgänglighet och kapacitet i Nordostsektorns transportsystem
Ökad kollektivtrafikandel och minskad belastning på vägtrafiknätet för att begränsa
klimatpåverkande utsläpp

Översiktsplanen beskriver att en god infrastruktur och en fungerande kollektivtrafik utgör
stommen för en ur miljösynpunkt hållbar planering. En tillgänglig och väl fungerande kollektivtrafik kan bidra till att fler väljer att åka kollektivt vilket i sin tur kan minska klimatpåverkan.
I översiktsplanen konstateras att en av Norrtälje kommuns största utmaningar är biltrafikens
utsläpp av växthusgaser. Trafikens miljöbelastning ska enligt översiktsplanen minska genom
en ökad andel hållbara transporter. Som ett led i detta redovisar översiktsplanen strategier
för bland annat vägar, cykelvägar och kollektivtrafik. Med avseende på cykelvägar ska
kommunen verka för att cykelvägsystemen ges en funktionell utformning för att uppmuntra
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till ökad cykelanvändning. För att förbättra kollektivtrafiken i kommunen ska bland annat
kollektivtrafikens behov beaktas i all kommunal planering, planmonopolet ska användas för
att främja kollektivtrafiken, mark ska upplåtas till kollektivtrafikanläggningar och kommunen ska verka för att göra kollektivtrafiksystemet tillgängligt. Inom tätorterna och i de prioriterade stråken anger översiktsplanen att tillgången till kollektivtrafiken ska vara god.
I avsnittet ”Klimat och Energi” sägs inledningsvis att ”Norrtälje kommun ska bidra till
minskade klimatförändringar”. Som redogjorts för i föregående stycken är kommunens
strategi för att minska utsläppen från biltrafiken att verka för en bebyggelsestruktur som
främjar kollektivtrafiken. Avsnittet ”Klimat och energi” fokuserar dock mest på energiomställning till förnybar energi och energieffektivisering. Vad gäller förnybar energi förhåller
sig kommunen positiv till vindkraftsutveckling. Vidare anser kommunen att det finns potential att omvandla matavfall till biogas som kan användas i kommunens fjärrvärmeverk.
Beträffande energieffektvisering ska kommunen genom energieffektiviserande åtgärder
vara en förebild. Satsningen på en samlad bebyggelseutveckling möjliggör utbyggnad av
fjärrvärmesystemet, vilket även kan komma befintlig bebyggelse till del. Planen anger inga
riktlinjer för bebyggelsens energieffektivitet men anger att kommunens egna verksamheter
ska vara förebilder gällande energibesparingar och åtgärder.
I kapitlet ”Näringsliv” anges att kommunens planering ska prioritera jordbruksmarken, inte
minst med tanke på produktion av livsmedel och biobränslen. Vid upphandling ska möjligheterna att köpa närproducerade livsmedel för den kommunala organisationens olika verksamheter särskilt beaktas.
Översiktsplanens påverkan och konsekvenser
Översiktsplanen är otydlig i sina strategier för framtida bebyggelseutveckling. Inledningsvis anger en av de strategiska framtidsfrågorna att nyproduktion av bostäder ska öka i attraktiva livsmiljöer med goda pendlingsmöjligheter. Goda pendlingsmöjligheter bedöms i
detta sammanhang syfta på alla transportslag det vill säga bil, kollektivt samt gång- och
cykel. I övriga delar i överskitsplanen framhålls dock vikten av att nyproduktion av bostäder sker i lägen med goda kollektiva pendlingsmöjligheter för att styra mot en bebyggelsestruktur som framförallt främjar kollektivtrafik.
Trots att de strategiska framtidsfrågorna inte pekar på behovet av en hållbar transportutveckling, tydliggör översiktsplanen vikten av att utveckla kollektivtrafiken samt öka de
hållbara transporterna. Den viktigaste åtgärden som översiktsplanen lägger fram är kommunens intention att ny bebyggelse ska tillkomma i huvudsak i Norrtälje stad och i de
större orterna samt längs prioriterade stråk på landsbygden. Denna bebyggelseutveckling
kan i det stora hela främja en utveckling med lägre utsläpp av klimatgaser eftersom en koncentrering av boende är lättare att försörja med kollektivtrafik. En samlad bebyggelse kan
dessutom lättare anslutas till fjärrvärme och/eller närvärmeanläggningar, vilket är positivt
utifrån klimatsynpunkt. Fjärrvärmen i Norrtälje produceras med biobränsle och spillvärme
och därmed har denna energikälla låga utsläpp av växthusgaser.
Förutom att stimulera ny bostadsbebyggelse till stråk som kan försörjas med bra kollektivtrafik, innehåller översiktsplanen strategier för att skapa en attraktiv kollektivtrafik vilket
även det är positivt ur klimatsynpunkt. Bland dessa strategier nämns pendlarparkeringar
samt fortsatt utveckling av busslinjer med mera.
Översiktsplanen håller emellertid även öppet för spridd bebyggelse på landsbygden, i fritidshusområden och i skärgården. En spridd bebyggelse gör att behovet av att köra bil är
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stort vilket medför ökade utsläpp av växthusgaser. En sådan bebyggelse har även individuella energisystem för uppvärmning. Utsläppen av växthusgaser från elanvändning beror på
elproduktionen och ofta förespråkas användning av marginalel vid bedömningar av tillkommande elanvändning. Marginalelen som används idag kommer från kolkraftverk vilka
har mycket höga utsläpp av växthusgaser.
Kommunen förväntas växa med omkring 700 invånare per år. En stor del av dessa kommer
att bosätta sig i Norrtälje stad och andra större orter. Vid sidan av de större orterna pekar
översiktsplanen även ut flera prioriterade stråk (se figur 7) för ny bebyggelse. Det finns
dock många områden inom kommunen som är tillgängliga för ny bebyggelse. Det finns
därmed en risk för att tillkommande befolkningsunderlag i varje enskilt stråk inte blir tillräckligt stort för att motivera en utökad kollektivtrafik.
Planens intentioner för framtida bebyggelseutveckling och infrastruktur bedöms kunna leda
i riktning mot en utveckling med lägre utsläpp av klimatgaser. Huruvida detta sker beror på
i vilken grad strategin om bebyggelse i orter och stråk med god kollektivtrafik följs. Eftersom planen lämnar öppet för spridd bebyggelse och samtidigt framhåller markägarens
självbestämmanderätt, kan planen även medföra en spridd och mer bilberoende bebyggelse
vilken medför högre utsläpp av klimatgaser.
Även om bebyggelse koncentreras till större orter och stråk med god kollektivtrafik är det
mycket osäkert att kommunen klarar de stora utsläppsminskningar som krävs för att nå
uppsatta klimatmål. För att åstadkomma en tillräcklig och bestående utsläppsreduktion behövs förmodligen åtgärder av mer systemförändrande karaktär, såsom ekonomiska styrmedel för att styra över transporter från bilism till kollektivtrafik och cykel, höjda parkeringsavgifter, premiering av miljöbilar, förstärkt kollektivtrafikutbud med mera. Kommunen har
dock inte ensam rådighet över denna åtgärdsarsenal utan är beroende av att beslut fattas och
insatser görs, av såväl stat som region.
Förslag på åtgärder
·

De strategier som läggs fast i en översiktsplan för att förverkliga olika energi- och
klimatmål bör, enligt rekommendationer i RUFS 2010, konkretiseras i mer handlingsinriktade dokument. För att kommunens ambition om att ny bebyggelse ska
ske i attraktiva lägen med goda kollektiva pendlingsmöjligheter ska bli verklighet
bör således kommunen arbeta fram tydligare riktlinjer för bostadsförsörjningen som
underlag för framtida planering och bygglov.

·

Norrtälje bör i kommande planering framförallt prioritera ny bebyggelse längs ett
par av kommunens prioriterade stråk istället för längs samtliga. På så vis ökar möjligheten att uppnå tillräckligt befolkningsunderlag för att få till ett par huvudstråk
med mycket god kollektivtrafik.

·

Kommunen bör kontinuerligt arbeta med åtgärder som styr mot uppsatta mål på
klimatområdet. Detta gäller huvudsakligen inom områdena bebyggelseutveckling,
transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt klimat och energi.

·

Den klimatstrategi som håller på att utvecklas av kommunens klimatnämnd bör utvidgas till att även omfatta åtgärder för att minska kommunens klimatpåverkan.
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7

Översiktsplanens bidrag till måluppfyllelse

En MKB ska enligt miljöbalken innehålla ”en beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen och programmet”.
Vid översiktsplanens planeringshorisont år 2040 ska, enligt Riksdagens så kallade generationsmål, ”förutsättningarna för att lösa miljöproblemen vara uppfyllda” och de nationella
miljökvalitetsmålen ska då redan ha nåtts (klimatpåverkan dock först år 2050). En relevant
fråga är följaktligen om planens genomförande leder i denna riktning och om planens strategier är tillräckligt verkningsfulla.
Översiktsplanens påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen har bedömts och redovisas
i tabellform nedan. Som referens bedöms också nollalternativets påverkan på målen. Bedömningen ska främst ses som en riktningsanalys som redovisar om, och på vilket sätt, alternativen främjar eller motverkar uppfyllelse av miljömålen. Analysen utgör ett komplement till den beskrivna miljöpåverkan som redovisats i föregående avsnitt.
Nuläget, det vill säga måluppfyllelsen idag, redovisas som referenspunkt mot vilken riktningsangivelserna för alternativen kan jämföras. Nuläget motsvaras av den bedömning för
Stockholms län av de nationella miljömålen som gjordes år 2010. Endast de miljökvalitetsmål som bedömts kunna påverkas betydande av översiktsplanen har tagits med (se tabell
nedan).
Nedanstående symboler har använts.
För att beskriva nuläget
De nuvarande förhållandena är, om de säkerställs
och fattade beslut genomförs i väsentliga delar,
tillräckliga för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås
inom den utsatta tidsramen.
Miljökvalitetsmålet är möjligt att nå i tillräcklig utsträckning inom tidsramen men ytterligare förändringar/åtgärder krävs.
Miljökvalitetsmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig
grad/utsträckning inom den utsatta tidsramen.

För att beskriva översiktsplanens bidrag till måluppfyllelse
Alternativet bedöms bidra till måluppfyllelse.

Alternativet bedöms varken bidra till att uppfylla
eller motverka målet.

Alternativet bedöms motverka måluppfyllelse.
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Miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan
”Halten av växthusgaser
i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som
innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig”

Ingen övergödning
”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”

Levande sjöar och
vattendrag
”Sjöar och vattendrag
ska vara ekologiskt
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
skall bevaras”

Grundvatten av god
kvalitet

Nuläge

Nollalernativet

Översiktsplanen

Kommentar/ Motivering

Uppfylls översiktsplanens intentioner om en relativt sammanhållen bebyggelsestruktur utefter prioriterade stråk
med en väl utbyggd kollektivtrafik och förutsättningar för
utbyggnad av fjärr- och närvärme bedöms översiktsplanen
främja måluppfyllelse. Det är dock troligt att översiktsplanen inte i tillräcklig utsträckning kommer att lyckas minska
utsläppen av växthusgaser då många av Norrtälje kommuns invånare även i framtiden kommer att vara beroende
av bilen. I nollalternativet tillkommer mer bebyggelse i
spridda lägen och kollektivtrafiken byggs inte ut i samma
utsträckning, vilket motverkar måluppfyllelse.
Översiktplanen bedöms främja måluppfyllelse genom stora
satsningar på kommunala VA-lösningar och omhändertagande av dagvatten. Nollalternativet bedöms motverka
måluppfyllelse genom att fler enskilda avloppslösningar,
kanske av otillfredsställande kvalitet, tillkommer.

Översiktsplanen kan såväl främja som motverka måluppfyllelse. Översiktsplanens satsning på förbättrade VAlösningar bedöms främja måluppfyllelse genom att näringsbelastningen till kommunens sjöar och vattendrag
minskar. Genom att öppna upp för ny bebyggelse i strandnära lägen finns dock risk för att översiktsplanen motverkar måluppfyllelse genom negativ påverkan på naturvärden. Nollalternativet bedöms motverka måluppfyllelse
eftersom en större andel av bebyggelsen bedöms tillkomma i områden som saknar kommunalt VA.
Översiktsplanen bedöms främja måluppfyllelse.

”Grundvattnet ska ge en
säker och hållbar
dricksvattenförsörjning
samt bidra till en god
livsmiljö för växter och
djur i sjöar och vattendrag”

Se även ovan.

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

Översiktsplanen kan såväl främja som motverka måluppfyllelse. Översiktsplanens satsning på förbättrade VAlösningar i skärgården bedöms främja måluppfyllelse genom att kust och skärgårdsområden kan hållas levande.
Genom att öppna upp för ny bebyggelse i skärgården finns
dock risk för att översiktsplanen motverkar måluppfyllelse
genom negativ påverkan på natur- och kulturvärden. Nollalternativet bedöms motverka måluppfyllelse då en sådan
utveckling sannolikt skulle medföra exploatering i kust- och
skärgårdsområden med liten hänsyn till områdenas värden.

”Västerhavet och 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.”
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Miljökvalitetsmål

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

Ett rikt odlingslandskap

Nuläge

Nollalernativet

Översiktsplanen

Kommentar/motivering

Varken översiktsplanen eller nollalternativet bedöms ”aktivt” bidra till att uppfylla målet.

Varken översiktsplanen eller nollalternativet bedöms ”aktivt” bidra till att uppfylla målet.

”Odlingslandskapets
och jordbruksmarkens
värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks”

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 till vara
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”

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”

På grund av bristande styrning och planering bedöms
nollalternativet motverka måluppfyllelse. I översiktsplanen
finns aspekter som både kan bidra till att uppfylla och motverka målet.

Nollalternativet bedöms motverka måluppfyllelse då värdefull natur inte kommer att värnas och bebyggelse i större
utsträckning kan tillkomma inom värdefulla naturområden.
Översiktsplanen bedöms inte ”aktivt” främja måluppfyllelse.
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Förslag till uppföljning av miljöpåverkan

Översiktsplanens miljöpåverkan bör följas upp i två
avseenden. Kommunen bör dels kontinuerligt följa
tillståndet i miljön och hälsoläget hos befolkningen,
dels regelbundet identifiera och utvärdera i vilken
grad översiktsplanens strategier och rekommendationer för miljö och hälsa får genomslag i stadens planering och beslutsfattande.
Den första delen, att följa det faktiska miljötillståndet
i kommunen, kommer delvis att tillgodoses genom
exempelvis kommunens årliga redovisning av Sveriges Ekokommuners gröna nyckeltal, Stockholm och
Uppsala läns luftvårdsförbunds luftkvalitetsövervakning samt kommunens årligt återkommande rapporteringar till Vattenmyndigheten. Det kan dock finnas
behov att se över och utveckla verktyg för uppföljning
av andra miljö- och hälsoparametrar i kommunen.

REGLER OM UPPFÖLJNING
När en plan har genomförts ska den
beslutande myndigheten eller kommunen enligt 6 kap. 18 § miljöbalken
”skaffa sig kunskap om den betydande
miljöpåverkan som planens genomförande faktiskt medfört”. Detta ska göras
för att myndigheten eller kommunen
”tidigt ska få kännedom om sådan
betydande miljöpåverkan som tidigare
inte identifierats så att lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas”.
Det är viktigt att notera att det är både
den förutsedda och den oförutsedda
betydande miljöpåverkan som ska
följas upp. Enligt lagstiftningen ska
därför en MKB innehålla en redogörelse för ”de åtgärder som planeras för
uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet
medför” (6 kap. 12 § miljöbalken).

Inhämtade uppgifter om miljöförhållanden bör sammanställas som underlag till den aktualitetsförklaring
som görs av översiktsplanen minst en gång varje mandatperiod. För att det ska gå att utläsa
i vilken grad översiktsplanen kan behöva ändras för att tillgodose nationella och regionala
miljömål, bör sammanställningen även innehålla relevant regional och nationell miljöstatistik.
Den andra delen av uppföljningen, som är specifikt inriktad på planens direkta och indirekta miljöpåverkan, bör ta sikte på de program och planer varigenom översiktsplanens miljöintentioner ska få genomslag, till exempel detaljplaneprogram och detaljplaner. Uppföljningarna bör genomföras regelbundet, varje eller vartannat år.
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Bilaga 1

Sveriges miljökvalitetsmål

Det övergripande målet för Sveriges miljöpolitik är att ”till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Detta övergripande mål har konkretiserats i sexton miljökvalitetsmål.

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.

FRISK LUFT
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

BARA NATURLIG FÖRSURNING
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i tekniska markförlagda material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och
hällristningar.

GIFTFRI MILJÖ
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

SKYDDANDE OZONSKIKT
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.
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SÄKER STRÅLMILJÖ
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning.

INGEN ÖVERGÖDNING
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Sjöar och vattendrag skall 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.

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD
Västerhavet och 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.

MYLLRANDE VÅTMARKER
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
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LEVANDE SKOGAR
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

ETT RIKT ODLINGSLANDKSAP
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena
bevaras och stärks.

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till
dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

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 skall 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.

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 skall 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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Bilaga 2

Folkhälsomål

Det övergripande syftet med Sveriges folkhälsopolitik är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen”. Detta övergripande mål har konkretiserats i
följande elva folkhälsomål:

DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE I SAMHÄLLET

EKONOMISK OCH SOCIAL TRYGGHET

TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR

ÖKAD HÄLSA I ARBETSLIVET

SUNDA OCH SÄKRA MILJÖER OCH PRODUKTER

EN MER HÄLSÖFRÄMJANDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

GOTT SKYDD MOT SMITTSPRIDNING

TRYGG OCH SÄKER SEXUALITET MED GOD REPRODUKTIV HÄLSA

ÖKAD FYSISK AKTIVITET

GODA MATVANOR OCH SÄKRA LIVMEDEL

MINSKAT BRUK AV TOBAK OCH ALKOHOL, ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN NARKOTIKA
OCH DOPNING SAMT MINSKADE SKADEVERKNINGAR AV ÖVERDRIVET SPELANDE
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