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Gnesta kommun har tagit fram ett förslag tillöversiktsplan . Den nya
översiktsplanen är ett strategiskt dokument för den framti damark- och
vattenanvändningen i kommunen.Översiktsplanen tar höjd f ör kommande
befolkningsökningoch andra tänkbara framtida scenarier. För att klara av en
befolkningsökningom 2% behövs 90-170nyabostäder per år. H uvuddelen av
bostadstillskottet ska ske i kommunikationsnära lägen där cirka 70% av
tillskottet väntas ske i Gnesta tätort.

Kommunstyrelsen godkände utställningsförslaget den 28ma joch förslaget
ställs ut under perioden 20 juni - 7 september. Under utställ ningsperioden
arrangeras en utställningpåmedborgarkontoret i Gnesta sa mt enmindre
utställning i föreningshuset i Stjärnhov. Mer information om utställningen och
samtliga utställningshandlingar finns på www.gnesta.se/oversiktsplan2050 .

Efter utställningen kommer inkomna synpunkter sammanstäl las i ett särskilt
utlåtande. Målet är att kommunfullmäktige ska kunna anta de n nya
översiktsplanen inovember/december 2018.

Om du har synpunkter på förslaget ska de vara inkomna senast d en
7 september:

Viabrev:
Gnesta kommun
646 80 Gnesta
märk kuvertetmed "Översiktsplan Gnesta kommun 2050"

via e-post:
oversiktsplan@gnesta.se

eller via kommunens E-tjänst.
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Utställning Översiktsplan
Utställning
Var: Medborgarkontoret i Gnesta
När: 20 juni – 7 september

Lämna dina synpunkter vid
utställningen,
via mejl: oversiktsplan@gnesta.se

eller brev:
Gnesta kommun
646 80 Gnesta
Märk kuvertet med
”Översiktsplan 2050”

Du kan också läsa mer på Gnesta 
kommuns hemsida:
www.gnesta.se/oversiktsplan2050
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Förord

Gnesta kommun växer! Allt fler inser 
fördelarna med att bo, verka och leva i Gnesta 
kommun. Utvecklingen ger oss många nya 
möjligheter, men det ställer också nya krav 
på kommunen. Därför behövs det nu en ny 
översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens 
mest långsiktiga planeringsverktyg när 
det gäller strategisk användning av mark- 
och vattenområden. Gnesta kommuns 
översiktsplan har fokus mot år 2030 samt 
utblick mot år 2050. Tidsperspektivet är 
långt och vi kan inte förutsäga allt som 
kommer att hända i kommunen fram tills 
dess. För att kunna nå en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling är det dock viktigt 
att vi redan nu fastställer några generella 
inriktningar och vägval i vår fysiska 
planering.

I utställningsversionen av Översiktsplan 
Gnesta kommun 2050 kan du läsa och 
se hur vi tänker oss att Gnesta kommun 
kommer se ut i framtiden. I det här 
dokumentet presenteras ett antal strategiska 
ställningstaganden om var kommunen kan 
växa och hur utvecklingen kan ske. 

Synpunkterna från samrådet som hölls 
mellan den 12 januari till 12 mars har legat 
till grund för revideringen av översiktsplanen. 
Nu har planen bearbetats och en skarpare 
reviderad version kan nu presenteras. Nu 
finns det möjlighet att tycka till på nytt. 
Dina synpunkter är viktiga så hör av dig med 
frågor och synpunkter till oss. Du kan höra 
av dig till tjänstemän på samhällsbyggnads-
förvaltningen och till våra folkvalda politiker.

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

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

Ny översiktsplan

Den tidigare översiktsplanen antogs 2003 
och 2015 bad Gnesta kommun länsstyrelsen
om en aktualitetsförklaring1 för Gnestas 
översiktsplan. I aktualitetsförklaringen 
föreslog länsstyrelsen att kommunen bör 
upprätta en ny översiktsplan som uppfyller 
dagens krav och lagar.

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

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

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

1 En aktualitetsförklaring är en översyn av om  

översiktsplanen fortfarande är aktuell utifrån till  

exempel nya lagar och direktiv, förändring av riks- 

intressen med mera, eller om den behöver revideras.

Läsanvisningar

Förklarar vad en översiktsplan är, vad den ska   
innehålla och hur den ska tas fram.

Om översiktsplanen

1. Inriktning Gnesta 2050

2. Förutsättningar och  utmaningar

3. Strategier – framtida mark och vatten  - 

användning

4. Intressen – riksintressen och   

övriga allmänna  intressen

Bilaga 1. Miljökonsekvensbeskrivning

Beskriver prioriterade mål och inriktningar för  
utvecklingen i Gnesta kommun till år 2050. 

Beskriver de huvudsakliga miljöeffekterna av att ge- 
nomföra planen och hur en hållbar utveckling främjas.

Sammanfattar nuläget i Gnesta kommun och vilka  
utmaningar som finns utifrån ett lokalt, regionalt och 
nationellt perspektiv.

Beskriver hur riksintressen, miljökvalitetsnormer och 
andra allmänna intressen ska hanteras och tillgodoses 
i kommunens planering.

Beskriver nuläge och kommunens syn på framtida  
mark- och vattenanvändning, det vill säga vad som  
krävs för att skapa en utveckling i linje med egna  
visioner och nationella, regionala och lokala mål. 
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Vinter 2014

Uppdrag Plan Samråd Bearbetning Utställning Bearbetning
Antagande 
Laga kraft

2015–2017
Januari 2018– 
Februari 2018

Mars–April-Maj 
2018

Juni–Augusti 
2018

Augusti– 
November

November– 
December 2018

Översiktsplanens syfte

En översiktsplan visar hur kommunen på 
ett hållbart sätt tillgodoser behoven hos 
kommun invånare, företag och organisationer.  
Den behandlar allmänintressena och för-
håller sig till statliga, regionala och mellan-
kommunala intressen. Gnestas översiktsplan 
tar även hänsyn till globala mål och Agenda  
2030. En översiktsplan ska enligt lagen 
tydligt beskriva:

1.  grunddragen i den avsedda användningen  
i mark- och vattenområden

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

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

4.  hur kommunen i den fysiska planeringen 
avser att ta hänsyn till och samordna  
översiktsplanen med relevanta nationella  

Tidplan och process

Beslut om att på börja 

arbetet i KS

Medborgardialog i alla 

tätorter

Ta fram plan förslag  
Ta fram samråds- 
handlingar

Beslut om samråd KS  
4/12 2017

Samråd i 2 månader Samråd i 2 månader 

synpunkter

Samrådsredogörelse 

och revidering uti-
från synpunkterna 
Beslut om utställning  
KS 23/4 2018

Utställning i minst 2 

månader

Sammanställning av 

synpunkter

  + Revidering utifrån 
synpunkterna

Laga kraft tre veckor  

efter antagande

Godkännande i KS:  

5/11-2018 och antagande 
beslut i KF 19/11-2018

Om översiktsplanen

och regionala mål, planer och program  
som har betydelse för hållbar utveckling 
inom kommunen

5.  vilka områden i strandnära lägen som  
lämpar sig för landsbygdsutveckling, så 
kallade LIS-områden.
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Tidshorisont och rullande  
översiktsplanering

Översiktsplanen för Gnesta kommun sträcker 
sig till år 2050. Mål och strategier är både 
lång- och kortsiktiga. Målbilder beskriver 
kommunens långsiktiga utveckling. Över-
siktsplaneringen i Gnesta sker löpande 
vilket innebär att översiktsplanen ständigt 
ska vara aktuell. Översiktsplanen ska därför 
aktualitets förklaras och revideras varje 
mandatperiod. Vid revideringarna finns det 
möjlighet till tematiska fördjupningar. 

Övriga kommunala dokument

Översiktsplanen ska stämma överens med 
beslutade kommunala dokument, och 
framtida kommunala dokument ska stämma 
överens med översiktsplanen. 

I kommunen finns fördjupade översikts-
planer för Laxne, Stjärnhov och Gnesta. 
Dessa kommer ersättas av den nya översikts-
planen men finnas kvar som viktiga 
planerings underlag.

Mellankommunalt samarbete

Plan- och bygglagen (PBL), betonar att en 
översiktsplan ska ta hänsyn till förhållanden 
i angränsande kommuner. På så sätt kan 

kommunerna samordna och effektivisera 
planläggningen.

Gnesta kommun ligger i Söderman-
land och gränsar till kommunerna Trosa, 
 Nyköping, Flen, Strängnäs, Nykvarn och 
Södertälje. Därutöver gränsar Gnesta även 
till Stockholms län. Det geografiska läget ger 
Gnesta stor potential till utveckling och  
samarbeten med andra kommuner och län.

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

Gnesta och de olika  
planeringsperspektiven 

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

Foto: Fredrik Sederholm
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Agenda 2030 i ett lokalt och  
globalt perspektiv

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

Regeringen har tillsatt en särskild 
 dele gation som arbetar fram en handlingsplan 
för Sveriges genomförande av agendan. Detta  
görs genom att ta fram delmål och indikatorer 
i en svensk kontext.

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

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

modeller
• Hållbara och hälsosamma livsmedel
• Stärkt kunskap och innovation

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

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

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

Barnkonventionen

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

Om översiktsplanen
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Nyköpings kommun tänker använda Boverkets förslag till struktur som grund för sin nya översiktsplan. 

För att underlätta tolkning av mellankommunala intressen kan Gnesta överväga att också använda 

Boverkets förslag till struktur. 

Under omvandlingsområden saknas Kvegerö. 

Södertälje kommun 

Generella synpunkter 

Gnestas gällande översiktsplan är från 2003 och det är därför välkommet att den moderniseras och 

tydliggör hur kommunen planerar för att möta en befolkningsökning på 2 % per år. Det är bra att Gnesta 

kommun är så tydlig i sin formulering kring satsningar på utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen och då 

främst i Gnesta tätort som beräknas ta den största andelen – 70 % - av kommunens utvidgning fram till 

2050. 

Planförslaget är lättläst och har föredömligt tydliga formuleringar kring mål och strategier i planförslagets 

del 3 ”Strategier – Framtida mark-och vattenanvändning”. Det är också tydliga skrivningar kring planens 

inriktning i del 1 ”inriktning Gnesta 2050 – bo, verka, leva. Men, vi saknar i vissa delar en tydligare 

koppling mellan dessa delar samt en tydligare implementering i själva planförslaget. Ett exempel är 

bebyggelse på jordbruksmark. Där finns det skrivningar om att detta skall undvikas samtidigt som det 

finns utbyggnadsområden markerade i förslaget som ligger på jordbruksmark. Vi föreslår även att 

kommunen ser över balansen i planens olika delar, där vi ser att en oproportionerligt stor del av planen 

ägnas åt att gå igenom kommunens Natura 2000 områden. 

Södertälje kommun skulle gärna se fler skrivningar och resonemang kring mellankommunala frågor, där vi 

gärna ser ett fortsatt gott samarbete mellan våra kommuner. 

Skrivning om bland annat vattentäkten för Gnesta kommun som ligger i Södertälje kommun utvecklas. På regional nivå 

pågår också ett arbete med en vattenförsörjningsplan. 

Synpunkter på kommunikationer och infrastruktur Sid. 34-36 

Vi uppskattar att Gnesta för resonemang kring en attraktiv kollektivtrafik samt att gång- och cykeltrafik 

prioriteras. Vi ser gärna att denna del kompletteras med ett djupare resonemang kring flexibla 

kommunikationer och vad det innebär. På kartan sid. 35 saknar vi tätorten Mölnbo som ligger i Södertälje 

kommun men som har Gnesta som sin närmaste serviceort. Ett bredare resonemang kring hur Gnesta 

kommun ser på hållbara kommunikationer och samverkan över länsgränsen skulle också vara intressant. 

Resonemang om flexibla kommunikationer kommer utvecklas liksom text om gång- och cykel. 

Politiska partier 

Vänsterpartiet: 

 Vi vill att kommunen säkerställer att det byggs tillräckligt många hyresrätter, framför allt för att förmå 

ungdomar att bo kvar i Gnesta. Hyresrätter är också enda tänkbara alternativ för hushåll som inte har råd 

med en bostadsrätt.  

Tillgången till kommunikationer är avgörande för att människor ska vilja flytta till Gnesta/bo kvar i 

Gnesta. En ny mittplattform för tågen bör byggas. En lokalbusslinje bör anläggas, inte minst med tanke på 

Utdrag ur samrådsredogörelsen
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