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Samhällsplaneringsnämnden

Antagande av grönstukturplan
Förslag till beslut
1. Grönstrukturplanen för Gustavsberg antas.
2. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram förslag till biotopskydd för
ekområden i Gustavsberg och som finns på kommunens mark.
3. Samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att ta fram tre skötselplaner för
kommunalägd mark under 2014.
Beslutsnivå
1. Kommunfullmäktige
2. Samhällsplaneringsnämnden
3. Samhällsplaneringsnämnden
Sammanfattning
1. Grönstrukturplanen för Gustavsberg ger förslag till åtgärder och utveckling för att förbättra
kvaliteten och tillgängligheten till grönområden. Grönstråk och barriärer samt områden med
höga värden för natur, kulturmiljö och rekreation definieras. Planen är ett vägledande
styrdokument som kommer att användas av flera enheter inom kommunen.
2. Inventeringen av Gustavsbergs eklandskap visar på en naturmiljöer som är ovanlig i landet.
Flera av ekarna fanns här vid tiden då Gustavsberg bildades och ger Gustavsberg en unik
karaktär och ett hög biologisk mångfald. För att bibehålla denna karaktär är det viktigt att
säkerställa områdena med biotopskydd så att de bibehålls och att skötseln gynnar ekarna på
lång sikt.
3. Förslag till åtgärder i grönstrukturplanen är bland annat skötselplaner. Det saknas idag
skötselplaner för Gustavsbergs naturmark i kommunal ägo. De kommer att användas i drift
och underhåll av SBK.
Bakgrund
SPN beslutade 2012-12-11 att upprätta en Grönstrukturplan för Gustavsberg. En projektplan
godkändes av Lars Öberg 2013-03-26. I den framgår att planen ska antas under första
kvartalet 2014. Under sommar och höst har inventeringar och analyser gjorts i
projektgruppen. En ekinventering samt underlag för kapitel om rekreation, miljö och hälsa,
kulturmiljö samt ekosystemtjänster har tagits fram av konsulter. En workshop har genomförts
med referensgruppen innan grönstrukturplanen sammanställdes.
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Ärendebeskrivning
Ett av målen i Översiktsplanen är att gröna kilar och värdekärnor ska bibehållas för att öka
natur- och rekreationsvärden. För att nå dessa mål i Gustavsberg är grönstrukturplanen ett
redskap. Grönstrukturplanen definierar Gustavsbergs gröna karaktärer. Den definierar också
viktiga stråk och barriärer inom grönstrukturen samt visar på områden med höga värden inom
natur, rekreation och kulturmiljö. Slutligen fastställer planen åtgärds- och utvecklingsförslag
för att den ska kunna användas i arbetet med grönstrukturens kvalitet och tillgänglighet inom
tätorten. Grönstrukturplanen är ett dokument som ska användas i det dagliga arbetet med
utveckling och investering i Gustavsberg.
Nationella mål som grönstrukturplanen omfattar: god bebyggd miljö, ett rikt växt-och djurliv,
trygga och goda uppväxtvillkor, ökad fysisk aktivitet.
Effektmål som grönstrukturplanen omfattar: förbättrad folkhälsa, ökad aktivitet, god närmiljö,
livslångt lärande för livet och arbetslivet, underlätta miljöanpassad livsstil, främja en god
bebyggd miljö.
Ekonomiska konsekvenser
1. De riktlinjer och arbetssätt som föreslås i grönstrukturplanen bedöms inte medföra några
kostnader utan ska fungera som ett stöd i arbetet. De åtgärds- och utvecklingsförslag som
grönstrukturplanen föreslår kommer att innebära kostnader för kommunen. Flera av dessa
bedöms kunna rymmas inom rambudget för samhällsbyggnadskontoret. Andra kommer att
kunna bekostas av större investeringsprojekt och slutligen finns förslag till åtgärder, till
exempel skötselplaner, som kontoret kommer att äska pengar för.
2. Biotopskydd föreslås endast för kommunal mark, där kommunen redan idag har ansvaret.
Vissa år kräver mer skötsel, andra mindre och det ansöks av driften kontinuerligt. Kostnader
för att ta fram förslagen bedöms till ca 100 000 kr och bedöms tas av driftsbudget.
3. Skötselplaner föreslås endast för kommunal mark, där kommunen redan idag har ansvaret.
Vissa år kräver mer skötsel, andra mindre och det ansöks av driften kontinuerligt. Kostnader
för att ta fram själva planerna bedöms till ca 200 000 kr och föreslås tas av driftsbudget.
Konsekvenser för miljön
Konsekvenser för miljön blir att vi i framtiden kan planera för en sammanhållen grönstruktur
inom tätbebyggt område. Grönstrukturplanen tar tillvara både biologiska värden och
rekreativa värden som är viktiga för människors hälsa och närmiljö. Samtidigt förbättras
möjligheten att planera och exploatera nya områden för bostäder och verksamheter inom
tätorten med detta underlag.
Konsekvenser för medborgarna
När kommunen planerar långsiktigt får medborgarna en trygghet i en långsiktigt hållbar
utveckling av sin närmiljö.
Bedömning
Samhällsbyggnadskontoret anser att Grönstrukturplanen för Gustavsberg är ett bra verktyg för
att arbeta medvetet med utveckling och planering av grönområden.
Ärendets beredning
Ärendet har bretts av en projektgrupp med Anna Enberg (landskapsarkitekt), Johanna
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Vinterhav (landskapsarkitekt) och Viveca Jansson (ekolog). En referensgrupp med tjänstemän
från olika enheter och avdelningar har deltagit i att ta fram förslag på åtgärder och riktlinjer.
Handlingar i ärendet
Nr Handling
1

Grönstrukturplan Gustavsberg

Bilägges/Biläggs ej
biläggs

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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