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Samhällsplaneringsnämnden 2014-01-28 § 8
Antagande av grönstrukturplan
Samhällsplaneringsnämndens 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.
4. Generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen ska vara
vägledande för Värmdö kommun med undantag av målet om
storslagen fjällmiljö.
Beslutsnivå

Kommunfullmäktige
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 åtgärdsoch 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.
Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse, Antagande av grönstrukturplan, 2014 -01-16.
Grönstrukturplan
Yrkanden

Malin Åberg-Aas (MP) yrkar att generationsmålet och de nationella
miljökvalitetsmålen ska vara vägledande för Värmdö kommun med
undantag av målet om storslagen fjällmiljö.
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Propositioner

Ordföranden stället proposition om nämnden beslutar i enlighet med
kontorets förslag med tillägg av Åberg-Aas yrkande och finner att nämnden
beslutar i enlighet med kontoret med tillägg av Åberg-Aas yrkande.
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