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Samråd om förslag till översiktsplan (ÖP) för Eskilstuna kommun 
Er beteckning KSKF/2019:166, Inbjudan till samråd inlämnad 2019-06-11. Samrådshandlingar i form av 
utskrifter från digital översiktsplan efter Länsstyrelsens begäran inlämnade 2019-06-20 med komplettering 
06-25.

Inledning
Förslag till översiktsplan för Eskilstuna kommun har inkommit till Länsstyrelsen för
samråd enligt 3 kapitlet 9 § plan- och bygglagen (PBL). Gällande översiktsplan antogs 
2013. Den nya översiktsplanen ska ersätta gällande plan. Länsstyrelsen har lämnat 
underlag inför planeringsarbetet genom en sammanfattande redogörelse den 16 december 
2016. Kommunen har genomfört samråd med Länsstyrelsen om avgränsning av strategisk 
miljökonsekvensbeskrivning under våren 2019.

Länsstyrelsens uppgifter vid samrådet regleras i 3 kap. 10§ PBL. 
Av 3 kap. 4 och 5 §§ PBL framgår vilka krav som ställs till översiktsplanens innehåll. Bland 
annat ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 
bostäder och kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade. 

I rollen att ta tillvara och samordna statens intressen har Länsstyrelsen inhämtat synpunkter 
på förslaget till översiktsplan från berörda myndigheter. Yttranden över planförslaget har 
inkommit från Energimyndigheten, Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 
Post- och telestyrelsen, Skogsstyrelsen, Statens Geotekniska Institut, Svenska Kraftnät och 
Trafikverket. Kopior av yttrandena överlämnas till kommunen för kännedom.

Länsstyrelsens synpunkter

Samlad bedömning
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. 
Översiktsplaneförslaget ger till stor del god vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras, men vissa kompletteringsbehov och tekniska brister finns.

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen genomfört en ambitiös och samlad 
hållbarhetsbedömning med bäring på Agenda 2030. Planens orientering mot att möta den 
samhällsutveckling som redogörs för i underlagsrapporten ”Omvärldsanalys Eskilstuna 
mot 2030” ger kommunen möjlighet att skapa framförhållning i planeringen, vilket bland 
annat kommer till uttryck i planens avsnitt om delningsekonomi.
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Länsstyrelsen konstaterar att planförslagets huvudinriktning, att kommunen ska växa 
genom att koncentrera bebyggelse i strategiska lägen, får stöd i den sammanvägning som 
gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen understryker vikten av att i planen 
integrera och hantera de miljöaspekter och kvarstående risker för negativ påverkan som 
miljökonsekvensbeskrivningen identifierar. Det kan bland annat gälla ambitionen att 
koncentrera bebyggelse i områdena runt stadskärnorna i Eskilstuna och Torshälla och 
stråken genom Kafjärden där konsekvensbeskrivningen pekar på att detta kan få negativa 
konsekvenser för riksintressanta kulturmiljöer.  

För att översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, bevaras och utvecklas behöver vissa av 
planens ställningstaganden förtydligas eller kompletteras. 
Beskrivningarna av sambanden mellan översiktsplanens ställningstaganden och andra lokala 
styrdokument behöver tydliggöras och göras mer enhetliga. 

Länsstyrelsen förutsätter att kommande plan för bostadsförsörjning särskilt belyser 
bostadsbehoven hos nyanlända, ungdomar och äldre och konkretiserar åtgärder för att möta 
behoven i närtid.

Allmänt

Den digitala lösning som kommunen valt inbjuder, genom attraktiv bildsättning och 
kortfattade texter, till läsning. Men Länsstyrelsen konstaterar samtidigt att modellen 
medför svårigheter för läsare som inte är insatta i den använda modellens uppbyggnad och 
struktur. Efter att Länsstyrelsens olika expertområden givits tillfälle att granska planen är 
en återkomamnde kritik att det är svårt att orientera sig i planen och hitta de 
utgångspunkter och ställningstaganden som rör respektive område. Så återfinns 
ställningstaganden som berör t.ex. transporter, kulturmiljö och vattenmiljö under flera av 
planens flikar. Vidare saknas ett sökverktyg för att finna var i planen vissa frågeställningar 
behandlas. 

Vidare saknar Länsstyrelsen möjlighet att i kartorna via ett pekverktyg att få fördjupad 
information om de objekt som avgränsas. Att kunna göra en utsökning i kartan för att se 
vilka objekt som berör ett visst område t.ex, en fastighet skulle också underlätta förståelsen 
av planen och dess konsekvenser. Avsaknaden av närmare information om de planmässiga 
förutsättningarna för enskilda utvecklingsområden har gjort att Länsstyrelsen i detta skede 
avstår från att kommentera dessa.

Länsstyrelsen har också, på förekommen anledning, fått information från kommunen att 
funktionaliteten hos den digitala planen kan vara beroende av vilken webbläsare som 
läsaren använder. De tekniska bristerna har tyvärr påverkat Länsstyrelsens möjlighet att 
uttala sig om och ta ställning till delar av planen.
Som framgår av bifogade yttranden från de statliga myndigheter som yttrat sig till 
Länsstyrelsen, har några av dem lämnat synpunkter kring tekniska brister.

Länsstyrelsens bedömning är att en inledande läsanvisning, som beskriver de tekniska krav 
som ställs på läsarens utrustning och programvaror, skulle underlätta och öka 
tillgängligheten till planens innehåll både för normalläsare och prövningsmyndigheter. 
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Anvisningen skulle exempelvis kunna utgå ifrån frågan ”så här gör du för att se vad som 
berör din fastighet, eller ditt intresseområde”   

Kommunens ställningstaganden inom olika frågor är en central och viktig del i 
översiktsplanen som visar vilka prioriteringar kommunen vill göra framöver. Det vore 
därför lämpligt att t.ex. samla områdesanknutna ställningstaganden under en flik och 
koppla dessa till särskilda kartor.

Det är svårt att enbart genomplanens  temakartor dra några slutsatser om hur lämpligheten 
för den föreslagna markanvändningen har bedömts och vilka riktlinjer som gäller för 
kommande planering och lovgivning. För att underlätta förståelsen av planen 
rekommenderar Länsstyrelsen att temakartorna ges en kortfattad introduktion och 
tolkningsanvisning i textdelen.  

Aktualitetsförklaring av fördjupningar av översiktsplanen
I planen anges under rubriken”Relationer till andra planer och program att  den reviderade 
översiktsplanen ersätter tidigare översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. 
Länsstyrelsen påpekar att endast planer hanterade enligt PBL kan benämnas fördjupning av 
översiktplanen och listan över aktuella fördjupningar behöver ses över utifrån detta. 

Planförslag reservat järnväg
Översiktsplanen redovisar alternativa markreservat för omdragning av Sala- 
Oxelösundsbanan (f.d. TGOJ) i ny sträckning, utanför stadskärnan. Trafikverket 
konstaterar i sitt yttrande att det finns inga resurser avsatta i Trafikverkets nationella 
investeringsplan för en järnvägsombyggnad.  Länsstyrelsen har liksom Trafikverket inget 
utredningsunderlag, som stöder en ny lokalisering och avstår därför från att i detta skede ta 
ställning till något av markreservaten. Under våra synpunkter gällande ingripandegrunder 
och råd redovisas olika planeringsförutsättningar att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet 
kring ny järnvägssträckning.

Länsstyrelsens synpunkter gällande ingripandegrunder enligt 11 kap. 10 § 
PBL

Riksintressen 3 kapitlet miljöbalken (MB)
Inom flera områden som t.ex. riksintresse för kulturmiljövården och Natura 2000 bör 
översiktsplanen slå fast tydliga riktlinjer för kommande planering vilket i sin tur 
underlättar framtida handläggning och planens användbarhet som styrdokument vid 
efterföljande planering och lovgivning. Om översiktsplanen inte ger vägledning för hur 
riksintressenas värden ska tillgodoses, kommer det att ställa högre krav på efterföljande 
planerings- eller beslutsunderlag. Här behöver planförslaget därför ses över till 
utställningen.

Länsstyrelsen konstaterar vidare att planutförandet innebär att det är svårt att få en samlad 
bild över hänsynen till utpekade riksintressen. Intressena redovisas i olika avsnitt av planen 
och på olika sätt. Vidare är objekten i kartorna inte aktiva och objektidentitet saknas . 
Hänvisningar till aktuella värdebeskrivningar saknas. Länsstyrelsen rekommenderar därför 
att redovisningen av riksintressen görs mer samlad och enhetlig. 
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Hur eventuella planerade förändringar även kan bidra till att utveckla och förbättra 
riksintressena kan gärna beskrivas.

Mot bakgrund av ovanstående brister i samrådsförslaget kan Länsstyrelsen inte bedöma om 
samtliga riksintressen är tillgodosedda.

Totalförsvaret (3 kap. 9 § MB)
Försvarsmakten har i bilagt yttrande redovisat att kommunen berörs av utpekade 
riksintressen respektive områden av betydelse för totalförsvarets militära del, vilket bör 
framgå av översiktsplanen både på karta och i text. 

Yrkesfisket (3 kap. 5 § MB)
Riksintresset som berör Hjälmaren respektive Mälaren är tillgodosett i planförslaget.

Naturvård (3 kap. 6 § MB)
Redovisningen på karta saknar hänvisning till värdebeskrivningarna och en redogörelse 
vilka hänsyn som krävs för att bevara dessa. 
Kommunens ställningstagande är översiktligt formulerat och ger ingen närmare vägledning 
för efterföljande planering och lovgivning. Ställningstagandet behöver preciseras för att ge 
ytterligare vägledning och styrning.

Kulturmiljövård (3 kap. 6 § MB)
I översiktsplanen finns enbart två generella ställningstaganden vad gäller riksintressena. 
Länsstyrelsen anser att detta är otillräckligt för att säkerställa att riksintressena tillgodoses. 
Kommunens syn på vad som kan skada respektive riksintresse bör framgå liksom avsikter, 
rekommendationer och ställningstaganden. Utgångspunkt bör vara de nya 
kunskapsunderlagen för riksintressena. 

Länsstyrelsen bedömer att planförslagets huvudalternativ, att kommunen ska växa genom 
att koncentrera bebyggelse i strategiska lägen i huvudsak i områdena runt stadskärnorna i 
Eskilstuna och Torshälla samt Sundbyholm, kan få negativa konsekvenser för 
riksintressanta kulturmiljöer och stadsbilden. Ur kulturmiljösynpunkt kan Länsstyrelsen i 
detta skede och utifrån givna underlag inte ställa sig bakom översiktsplanens 
huvudalternativ till utveckling i denna del, utan anser att detta måste utredas vidare inför 
utställning av översiktsplanen. 

Alternativet kompakt landsbygdsutveckling, som enligt hållbarhetsbedömningen innebär 
minskad risk för negativ påverkan på riksintressena Eskilstuna och Torshälla, men 
eventuellt större risk för negativ påverkan på riksintresset Kafjärden, bör parallellt utredas 
vidare.  Utgångspunkten bör bl.a. vara de slutsatser som dras i kulturlandskapsanalysen för 
Kafjärden, se nedan. Även riksintresset Tumbo kan påverkas av föreslagna stråk vilket 
också bör utredas vidare. 

Länsstyrelsen delar slutsatsen i hållbarhetsbedömningen att det är nödvändigt att ta fram 
fördjupningar av översiktsplanen eller andra strategiska planer för riksintresseområdena 
Kafjärden, Eskilstuna stad, Torshälla stad och eventuellt även Tumbo. 
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I översiktsplanen bör kommunen ta ställning till riksintressena Eskilstuna, Torshälla och 
Kafjärden genom t.ex. översyn av avgränsningen och analys av vilka samlade, eller 
kumulativa, effekter de senaste årens nybyggnation har haft. Nya fördjupade 
översiktsplaner eller andra strategiska planer bör ta ett helhetsgrepp på utvecklingen vad 
gäller lägen för ny bebyggelse och gestaltningsprinciper, beskriva hur riksintressena ska 
tillgodoses och hindras från att påtagligt skadas samt hur kulturmiljövärden ska tas 
tillvara.  

För riksintressena Eskilstuna och Torshälla bör översiktsplanen ha med strategiska 
ställningstaganden kring höga/stora byggnader i förhållande till stadssilhuetter liksom 
rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. På samma sätt som övergripande principer 
presenteras för grönstrukturen.

Riksintresset Kafjärden 
Riksintresset Kafjärden reviderades 2014 i samråd mellan kommunen och länsstyrelsen. I 
kunskapsunderlaget till riksintresset finns mål för att tillgodose det. Dessa utgör en av 
utgångspunkterna för Länsstyrelsens bedömning av påtaglig skada.1
I kunskapsunderlaget finns vidare ett resonemang om uttolkningen av gränsen bl.a. gällande 
Skensta by m.m.

En kulturlandskapsanalys har tagits fram för riksintresset Kafjärden (WSP, 2019-04-03). 
Kulturlandskapsanalysen utgår dock inte från kunskapsunderlaget för riksintresset med 
målen och uttolkningen av gränsen 2014, vilket är en brist.
Länsstyrelsen delar kulturlandskapsanalysens slutsatser och anser att man bör revidera 
prioriterade stråk i översiktsplanen, med utgångspunkt i kulturlandskapsanalysen och de 
områden som där pekas ut som möjliga att bebygga.

Översiktsplanen behöver beskriva hur riksintresset Kafjärden ska tillgodoses utifrån det 
nya kunskapsunderlaget och bedömning göras om riksintresset behöver preciseras.

Länsstyrelsen delar hållbarhetsbedömningens slutsats att områden i de sydöstra delarna av 
kommunen bör prioriteras för vindkraft före området inom riksintresset Kafjärden. 
Vindkraftsetablering inom riksintresseområden kan medföra påtaglig skada. 

Ny järnvägssträckning och påverkan på riksintresse för kulturmiljövården
I hållbarhetsbedömningens dras slutsatsen att av de olika alternativen för TGOJ-banans 
sträckning, har alternativen som inkluderar en västlig dragning störst negativ konsekvens för 
kulturmiljön eftersom den bedöms kunna påverka riksintresset för kulturmiljövården Åsby-
Stenby äng. En östlig sträckning kan påverka fornlämningar och det småbrutna 
jordbrukslandskapet. Länsstyrelsen delar hållbarhetsbedömningens slutsats att alternativ ”B” har 
störst konsekvens för kulturmiljö och landskapsbild eftersom den inkluderar både en västlig och 
östlig sträckning. Länsstyrelsens menar att det västliga alternativet riskerar att skada riksintresset 
påtagligt. Det östliga  alternativet med en ny korridor innebär också en betydande risk för 
negativ påverkan, men berör inte några utpekade riksintressen för kulturmiljövården. Här 

1 
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272e893/1528724432473/d01_kafjarden_kuns
kapsunderlag.pdf

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272e893/1528724432473/d01_kafjarden_kunskapsunderlag.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c8440272e893/1528724432473/d01_kafjarden_kunskapsunderlag.pdf
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förligger risk för att lämningar från den äldre förhistorien, som ännu ligger oupptäckta, kommer 
att påverkas. En arkeologisk förstudie kan ge ett bättre underlag för att bedöma konsekvenserna 
av en östtlig dragning. 

Friluftsliv (3 kap. 6 § MB)
I texten namnges endast två riksintresseområden, men kommunen berörs av fyra utpekade 
områden; Hjälmaren och Julita (FD 11), Hjälmare kanal FD 10, Ridö-
Sundbyholmsarkipelagen FD 09, Sundbyholmsområdet FD 08. Texten behöver förtydligas.

Redovisningen på karta saknar hänvisning till värdebeskrivningarna och en redogörelse 
vilka hänsyn som krävs för att bevara dessa. 

Kommunikationer (3 kap. 8 § MB)
Länsstyrelsen har tagit del i bilagt yttrande från Trafikverket och Länsstyrelsen delar 
verkets bedömning av planens redovisning av riksintressen för kommunikationer. 
Länsstyrelsen understryker vikten av att planen tydligare behöver redovisa vilka faktorer 
som ska beaktas för att undvika att den riksintressegrundande transportfunktionen påverkas 
negativt. 

Vattenförsörjning  (3 kap. 8 § MB)
Vattenverket i Hyndevad har utpekats som riksintresse för vattenförsörjning. 
Samrådsunderlaget saknar information om riksintresset och behöver därför kompletteras. 
Information och beslut finns på Havs- och vattenmyndighetens webbplats.

Teleanläggningar  (3 kap. 8 § MB)
I bilagt yttrande från Post och telestyrelsen görs en hänvisning till styrelsens redovisning 
av teleanläggningar som är att anse som riksintressen. Styrelsen har sedan återkommit i 
ärendet och meddelat att man kommer att skicka ut en omarbetad och uppdaterad version 
av dokumentet till länsstyrelserna under hösten. 

Stora opåverkade områden (3 kap. 2§ MB)
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har utvecklat redovisningen av stora opåverkade 
områden betydligt jämfört med i gällande översiktsplan, både i text och på karta. 

Länsstyrelsen noterar att det i textdelen, fliken Riksintressen, miljö- och riskfaktorer” 
anges att ”Dessa områden bör alltså ej bli föremål för exploateringsföretag annat än i 
undantag och då i form av enstaka byggnader eller mindre vägar etc”. I tillhörande 
ställningstagande anges däremot att ”Nya stora infrastrukturanläggningar på landsbygden 
lokaliseras så, att intrånget i hittills opåverkade områden minimeras. Inom stora 
opåverkade områden ska i största möjliga utsträckning undvikas större 
exploateringsföretag som…”. För att ge önskad vägledning och styrning anser 
Länsstyrelsen att text och ställningstagande behöver samordnas. 

I planens textdel anges att det i den digitala kartan finns värdebeskrivningar samt 
beskrivningar av hänsyn som krävs för att bevara värdena. Det går dock inte nå denna 
informationen för de olika objekten på kartan. Länsstyrelsen har därför inte kunnat bedöma 
denna del av redovisningen. 



YTTRANDE
 YTTRANDE
 

 7(22)
Datum Dnr

2019-09-30
 

401-4797-2019
 

Riksintressen 4 kapitlet miljöbalken (MB)

Mälaren med öar och stränder  (4 kap 2§ MB )
Planförslet bör förtydligas med att utpekandet av riksintresset skett av riksdagen. 
Länsstyrelsen har svårt att se utbredningen av området i kartan.

Länsstyrelsen har i början av 2000-talet tagit fram två rapporter om riksintresset som det 
kan hänvisas till. Rapporterna nås via Länsstyrelsen sammanfattande redogörelse till länets 
kommuner2.

Riksintressen Natura 2000 (4 kap. 8§ MB)
Länsstyrelsen konstaterar att översiktsplanen behöver kompletteras för att det ska gå att 
bedöma om riksintressena tillgodoses.  Det behöver av översiktsplanen framgå hur den 
förslaget påverkar bevarandestatusen för de värden som ska skyddas inom Natura 2000-
områden.Vidare behöver konsekvenserna av den planförslagets sammanlagda (kumulativa) 
påverkan på Natura 2000-områden redovisas och bedömas. Det behöver även framgå hur 
förbindelser och spridningsvägar mellan och från Natura 2000-områdena kan tryggas. 

I textdelen om Natura 2000 saknar Länsstyrelsen flikar där respektive Natura 2000-område 
(med områdesbeteckning) redovisas samt spårbarhet i kartan. Länsstyrelsen saknar även 
hänvisningar till bevarandeplaner för områdena – på Länsstyrelsen webbplats finns 
gällande bevarandeplaner.
I texten för Natura 2000 anges felaktigt att Länsstyrelsen har intentionen att Natura 2000 
områdena ska bli naturreservat eller biotopskyddsområden på sikt. Det är endast för de 
Natura 2000-områden, som bedöms behöva ett starkare skydd som Länsstyrelsen har 
sådana intentioner. Texten behöver rättas.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Omgivningsbuller
Kommunen har tagit fram en bullerutredning och ett åtgärdsprogram varför Länsstyrelsen 
bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN för omgivningsbuller enligt 5 kap. 
MB följs.
Planförslaget bör kompletteras med länkar till bullerutredning respektive åtgärdsplan.

Vatten
I planens avsnitt om miljökvalitetsnormer för vatten görs hänvisningar till vatten-
respektive dagvattenplaner. Länsstyrelsen konstaterar att det saknas en tydlig beskrivning  
av kopplingen mellan översiktsplanen och de underliggande styrdokumenten. I planens 
generella ställningstagande om miljökvalitetsnormer nämns enbart markanvändning, men 
inte vattenanvändning.

2 Aktuella översiktsplaner - Sammanfattande redogörelse för kommuner inom Södermanlands län 
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygglagen-
pbl/oversiktsplanering/sammanfattande-redogorelse-for-sodermanlands-lan/06.hantering-av-riksintressen-i-
oversiktsplaneringen.html#0  

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygglagen-pbl/oversiktsplanering/sammanfattande-redogorelse-for-sodermanlands-lan/06.hantering-av-riksintressen-i-oversiktsplaneringen.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygglagen-pbl/oversiktsplanering/sammanfattande-redogorelse-for-sodermanlands-lan/06.hantering-av-riksintressen-i-oversiktsplaneringen.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/samhallsbyggnad/plan--och-bygglagen-pbl/oversiktsplanering/sammanfattande-redogorelse-for-sodermanlands-lan/06.hantering-av-riksintressen-i-oversiktsplaneringen.html#0
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Länsstyrelsen noterar att länkarna till kommunens vattenplan och dagvattenplan inte 
fungerar. Kartunderlaget ger inte möjlighet att avgöra vilka vattenförekomster som berörs 
av planförslagets utvecklingsområden.

Hållbarhetsbedömningen anger att en fortsatt utveckling av Eskilstuna logistikpark och 
flygplatsen kan riskera att skada en grundvattenförekomst och potentiell 
dricksvattenresurs. Länsstyrelsen anser att detta kan behöva beskrivas närmare i 
planförslaget och att, om så behövs, vägledande ställningstaganden kring hur 
miljökvalitetsnormen för denna förekomst ska iakttas antas. 

Länsstyrelsen har inte i detta skede underlag nog att bedöma påverkan av föreslagen 
nysträckning av järnväg på miljökvalitetsnormer för vatten, men förutsätter att hänsyn tas 
till risken för negativ påverkan i den fortsatta planeringen. 

Under rubriken ”Drivmedel”, i  fliken ”Regional utveckling och infrastruktur”, omnämns 
behovet av samlad risk- och säkerhetsbedömning. Länsstyrelsen påpekar att detta även 
behöver aktualiseras vid risk för påverkan på prioriterade dricksvattenresurser.

I avsnittet ”Eskilstuna vatten”,  i fliken ”Areella näringar”, nämns behov av åtgärder i 
jordbruk för bättre vattenkvalitet, men inte exempel på hur detta kan göras. 
Se även Länsstyrelsens synpunkter om vatten under rubrikerna ”Klimatanpassning” 
respektive ”Vattenplanering”.

Luft
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås medverkar till att MKN enligt 5 kap. MB följs.

Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Planförslaget innehåller inga utpekade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS).

Länsstyrelsen noterar att planförslaget saknar motsvarande information om det generella 
strandskyddet, som för det generella biotopskyddet, om vad lagstiftningen innebär och hur 
det hanteras i kommunens planering. Länsstyrelsen ser gärna att detta kompletteras.

Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att den i planen föreslagna mark- och vattenanvändning som berör 
andra kommuner samordnas på lämpligt sätt. 
Planen kan dock gärna ange hur frågor om grön- och blåstrukturvärden vid kommungräns 
kan hanteras. I sammanhanget kan nämnas att bilagt yttrande från Länsstyrelsen i 
Västmanlands län upplyser om grannlänets kommande handlingsprogram för grön 
infrastruktur.
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Hälsa, säkerhet, risker för olyckor, klimatanpassning 

Farligt gods
Trafikverket redogör, i bilagt yttrande, för aktuella transportleder för farligt gods på väg 
och järnväg. Länsstyrelsen delar verkets bedömning av att det är viktigt att kommunen i 
samband med all planering inom 150 m från dessa transportleder gör en bedömning av
risksituationen. Några av de i planen prioriterade stråken för ny bebyggelse ligger i 
anslutning till vägar där farligt gods regelmässigt transporteras.

I planens faktaruta som tillhör avsnittet ”Framtida godsflöden och landskapsvärden”, 
beskrivs de ytterlighetsvärden i meter som Länsstyrelsen har föreslagit i en vägledning 
med zonindelningar, att förhålla sig till som ett underlag för riskbedömning. 
I den inre zonen, där det anges att det normalt inte ska finnas någon bebyggelse är 30 meter 
bred. Där beskrivs också skälen till att det kan vara olämpligt, men samtidigt att en sådan 
zon även möjliggör för framtida spårkompletteringar. 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen därför behöver ta hänsyn till var spårförändringar 
kan förväntas för att undvika senare beslut som kan öka risker vid olyckor med farligt 
gods. I sammanhanget understryker Länsstyrelsen Trafikverkets påpekande om att 
skyddsavståndet om 30 meter inte beaktar spridning av farliga ämnen, brand explosion 
etc., som kan uppstå i samband med en olycka där farligt gods är
inblandat, något som kan påverka områden på ett större avstånd från järnvägen.

I en översiktsplan kan 2030- och 2050-perspektivet vara lämpligt att prognostisera för, 
men om nya järnvägssträckningar ska genomföras kan även ett betydligt längre perspektiv 
behöva analyseras. Den framtida sträckning av järnvägsnätet som kommer att ske, bör i så 
liten grad som möjligt dras invid områden där både bostäder och samhällsviktiga 
verksamheter planeras.

Idag är utvecklingen för många verksamheter att man i allt högre grad ska klara sig utan 
egen lagerhållning. Länsstyrelsen påtalar att detta, sammantaget med ett framtida ökat 
antal godstransporter, kan skapa behov av uppställningsplatser för farligt gods vid väg eller 
järnväg. Kommunens planering bör ta höjd för det ökade behovet och säkerställa att dessa 
förläggs till ur risksynpunkt säkra platser.

Länsstyrelsens har i den sammanfattande redogörelsen 2016 påpekat behovet av att peka ut 
vattentäkter och andra sårbara områden som kan drabbas av en olycka med farligt gods, t 
ex genom att ta fram en miljökänslighetskarta. Planförslagets karta ”Skyddsområde för 
vattentäkt” ger en tillräckligt bra bild för att initialt kunna göra en samlad analys med 
andra presumtiva risker. Men eftersom det handlar om att presentera sårbarhetsområden 
behöver detaljeringsgraden alltid balanseras mot risker för antagonistiska hot och sabotage.

Översvämning, skred och erosion
Länsstyrelsen bedömer att planens redovisning av översvämnings-, ras- och skredrisker 
med inventerade aktsamhetsområden är väl dokumenterad och bör göra efterföljande 
planering enklare att kvalitetssäkra ur riskhänseende. Länsstyrelsen hänvisar i 
sammanhanget till bilagt yttrande från Statens Geotekniska Institut och understryker 
institutets påpekande om behovet av en strategi för hur informationen i översiktsplanen 
omhändertas i efterföljande planering.



YTTRANDE
 YTTRANDE
 

 10(22)
Datum Dnr

2019-09-30
 

401-4797-2019
 

Klimatanpassning
Länsstyrelsen konstaterar att planförslaget inte behandlas frågan om risk för vattenbrist. 
Planen bör kompletteras med en redovisning av hur risken avses att mötas och eventuella 
vägledande ställningstaganden. 
I övrigt behandlar planen prognosticerade risker som följer av klimatförändringen på ett 
bra sätt.

Trafikbuller och vibrationer
Trafikverket har i bilagt yttrande påpekat att krav ska ställas på att gällande 
bullerriktvärden ska klaras vid nybyggnation och större ombyggnader, ett påpekande som 
Länsstyrelsen ställer sig bakom. 
Se även Länsstyrelsens synpunkter under rubriken miljökvalitetsnormer för 
omgivningsbuller.

Farliga verksamheter
Artikel 12 i Seveso II-direktivet tillkom för att på lång sikt säkerställa tillräckliga avstånd 
mellan industrier och områden där allmänheten vistas, bostäder, transportleder etc. 
Tillräckliga säkerhetsavstånd mellan Sevesoverksamheter och platser där allmänheten 
uppehåller sig ska beaktas i översikts och detaljplaneringen.
Länsstyrelsen konstaterar att det i planförslaget saknas beskrivning av och bedömningar 
för hur risken har beaktats vid Sevesoverksamheter i kommunen. Detta behöver 
kompletteras.
Närhet till utpekade Sevesoanläggningar och tillhörande transportvägar för farligt gods 
behöver tas hänsyn till vid precisering av prioriterade stråk för ny bebyggelse.

Förorenade områden
Länsstyrelsen anser att översiktsplaneförslagets redovisning i avsnittet deponier och 
förorenad mark, fliken Riksintressen, miljö- och riskfaktorer behöver kompletteras för att 
ge vägledning till efterföljande planering och lovgivning. Redovisningen bör ta upp vilket 
underlag som krävs vid framtagande av ny detaljplan som berör ett eventuellt förorenat 
område - dels vid förändrad markanvändning men även vid oförändrad markanvändning. 
Länsstyrelsen påpekar i sammanhanget att föroreningar även kan även finnas i byggnader, 
konstruktioner, vatten och sediment vilket medför olika krav på åtgärder både vid rivning 
och återanvändning. 

Länsstyrelsens rådgivande synpunkter - övriga allmänna 
intressen 

Bebyggelse och bostadsförsörjning
Bostadsbyggandet fördes in som allmänt intresse i PBL för att tydliggöra kopplingen 
mellan planläggning i PBL och möjligheterna att tillgodose det kommunala 
bostadsförsörjningsbehovet. Bra bostäder och goda boendemiljöer är grundläggande 
faktorer som har betydelse för såväl tillväxten som välfärden i både kommuner och 
regioner. Länsstyrelsen välkomnar att planen tar höjd för 15 000 nya bostäder 2030. Det 
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finns ett stort behov av ekonomiskt överkomliga bostäder i olika storlekar. Det handlar om 
att främja önskvärd utveckling i kommunen och helhet när invånarantalet ökar. 

I Eskilstuna, precis som i stora delar av övriga landet, saknas bostäder för nyanlända, 
ungdomar och äldre. Länsstyrelsen vill här trycka på vikten av aktuella 
bostadsförsörjningsprogram. Till exempel för att hantera de demografiska utmaningarna, i 
planen hänvisas till en prognosframskrivning från SCB för Eskilstuna (inklusive Torshälla) 
där antalet i gruppen 80 år och äldre kommer att fördubblas mellan åren 2018 och 2050.

Under fliken ”Genomförande” anges att ”plan för bostadsförsörjning kommer arbetas fram 
med syfte att visa hur kommunen ska arbeta för att skapa förutsättningar för alla i 
kommunen att leva i goda bostäder och i goda boendemiljöer”. Länsstyrelsen förutsätter att 
kommande plan för bostadsförsörjning särskilt belyser bostadsbehoven hos nyanlända, 
ungdomar och äldre och konkretiserar åtgärder för att möta behoven i närtid.

Social hållbarhet
Länsstyrelsen välkomnar att kommunen genomfört en hållbarhetsbedömning som även 
innefattar den sociala dimensionen och tar bäring på genomförandet av Agenda 2030. Vi 
noterar även den ambitiösa redovisningen av kommunens stadsläkningsarbete under fliken 
”Genomförande”.

Länsstyrelsen konstaterar att planförslagets redovisning av social hållbarhet kan behöva 
kompletteras. Så är perspektivfrågor som jämställdhet, barns rättigheter, tillgänglighet, 
mänskliga rättigheter och folkhälsa är inte tydligt integrerade i planen. 
Barns rättigheter lyfts i särskilda avsnitt, liksom integration. Det är bra, men dess 
kopplingar till den fysiska planeringen kan tydliggöras och integreras i flera flikar/avsnitt, 
kopplat till olika behov t.ex. i Framtidens Eskilstuna, Bostäder, Samhällsservice, 
Näringsliv, Transporter. Bra exempel att utgå ifrån återfinns under fliken ”Grönstruktur”.

Avsnittet ”Mål för den fysiska planeringen”, flik ”Utgångspunkter” bör kopplas till den 
nationella funktionshinderpolitiken och principen om universell utformning. 
Avsnittet ”Befolkning” bör innehålla resonemang om beredskap för framtida förändringar i 
befolkningsprognosen. 
Avsnittet ”Integration” ger en bra beskrivning, men men bör få konkretare kopplingar till 
planen.

Under flikarna Bostäder och Samhällsservice bör olika behov och perspektiv t.ex. mellan 
kvinnor och män, flickor och pojkar, personer med funktionsnedsättning beskrivas. Här 
skulle också trygghetsaspekter kunna lyftas.  
Här finns ett bra avsnitt om barnet i planeringen, som skulle kunna formuleras på liknande 
sätt för andra perspektiv. 

Avsnitt Gångsystemet, flik ”Transporter” är ett bra exempel på hur olika aspekter kan 
gynnas, t.ex. att planering av gångsystem kan bidra till att skapa möteplatser och gynna 
tryggheten i ett område. I avsnittet ”Kollektivtrafiksystem” kan lyftas att utbudet också ska 
anpassas efter olika behov såsom yngre och äldre.  I avsnittet ”Biltrafik” bör även 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning nämnas.
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Länsstyrelsen påpekar att den sociala dimensionen även omfattar kultur och kulturmiljö. 
Kulturarvet kan användas för att erbjuda arenor för diskussion i syfte att låta olika synsätt mötas 
och utmana varandra. På så sätt kan samhällsengagemang, tillit och gemenskap utvecklas. 

Regional utveckling och infrastruktur
Vägtrafik
I bilagt yttrande från Trafikverket beskriver verket att även om kommunens mål angående 
fördubbling av antalet resor med kollektivtrafik mellan år 2015 och 2030 uppfylls, så 
kommer också antalet bilresor inom kommunen att öka i takt med en ökad
befolkningsmängd. Verket menar vidare att utvecklingen av externa handelscentra bidrar 
till fler bilresor. Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning och välkomnar att 
kommunen nu avser att ta fram en trafikplan och en cykelplan. Länsstyrelsen anser att det i 
översiktsplanen bör framgå hur kopplingen ser ut mellan dessa styrdokument och 
översiktsplanen och hur styrdokumentens ställningstaganden kommer att tillämpas vid 
efterföljande detaljplanläggning och lovgivning.
Länsstyrelsen uppmanar vidare kommunen att i den fortsatta planeringen beakta det 
Trafikverket anför om tillfarter till trafikleder med övergripande funktion samt 
trafikmatning till större verksamhetsområden längs E20, trafikplatser utmed Europavägen 
och järnväg.

Flyghinder
I bilagt yttrande från Luftfartsverket redogörs för gällande skyddsområde kring flygplatser 
samt den flyghinderanalys som behöver hanteras i planering och lovgivning, där verket 
respektive Försvarsmakten är samrådsmyndigheter. Bland annat redogör Luftfartsverket 
för obligatoriet att remittera alla byggnadsobjekt som är högre än 20 meter över mark- eller 
vattenytan till verket. Länsstyrelsen anser att översiktsplanen behöver kompletteras utifrån 
tillämpliga delar av yttrandet.

Kulturmiljövård
För att kulturvärden ska kunna bevaras och utvecklas behöver kommunen ha tillgång till 
antikvarisk kompetens. Det är positivt att Eskilstuna kommun har tillgång till 
stadsantikvarie och stadsarkitekt. 

Avsnittet Kulturmiljö bör disponeras om/förtydligas, gärna utifrån det nya 
kulturmiljöprogrammet. När översiktsplanens huvudstrategi så tydligt bygger på förtätning 
i kulturhistoriskt värdefulla stadsmiljöer och ett av målen för den fysiska planeringen 
handlar om att utveckla och stärka identitet och kulturmiljö, är det viktigt att 
översiktsplanen ger god vägledning till hur värdena ska bevaras, användas och utvecklas. 
I avsnittet ”Framtidens Eskilstuna, stadens rum och platser” finns en bra beskrivning av 
kvaliteterna i stadens miljöer. 

Ställningstagandena för en tät och levande stadsbygd är utmärkta och flera har koppling till 
kulturmiljö. Slutsatserna och resonemanget bör därför förmedlas även i avsnittet om 
kulturmiljö, vars ställningstaganden bör utvecklas. I nuvarande översiktsplan finns tydliga 
mål för att tillvarata kulturmiljöns värden. Liknande bör finnas i den nya översiktsplanen. 
Slutsatser och ställningstaganden från det nya kulturmiljöprogrammet och 
arkitekturprogrammet bör vägas in. 
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Det bör framgå av planen att en miljökonsekvensbeskrivning eller kulturmiljöanalys kan 
behöva tas fram vid exploatering och andra förändringar i kulturhistoriskt värdefulla 
områden. 

Det är positivt att översiktsplanen anger att särskilt värdefulla kulturmiljöer ska undantas 
från exploatering. Det bör finnas en karta som visar dessa områden. 

De bebyggelsemiljöer i stadsbygden och längs Mälarstranden som är kulturhistoriskt 
värdefulla och ska bevaras bör lyftas fram som lokala intresseområden för kulturmiljö även 
i avsnittet ”kulturmiljö”. De bör överensstämma med områden som lyfts fram i 
kulturmiljöprogrammet. Även de delar av 1900-talets bostadsområden som klassats som 
särskilt värdefulla, som Årby Norra, Skogsängen, Råbergstorp m.fl., bör finnas med i 
punktlistan ”bebyggelsemiljöer”. En karta som visar dessa bör finnas. 

De nationella målen för kulturmiljöarbetet kan gärna vägas in i översiktsplanen.

Byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen
 I planen anges felaktigt det finns åtta ”kulturminnen”, dvs byggnadsminnen, i kommunen, 
men antalet är nio. Bergströmska gården, Bisittaren 8, förklarades som byggnadsminne 
2017. I kommunen finns även 24 kyrkliga kulturminnen. Dessutom omfattas kv 
Vapensmeden 1, Fristadsreservatet, av s.k. anmälningsplikt enligt 3 kap. 6 § 
kulturmiljölagen. 
Dessa byggnader med omgivande miljöer har höga kulturhistoriska värden och bör lyftas 
fram som en resurs i översiktsplanen. Den omgivande miljön är viktig för upplevelsen och 
ändring av byggnader och landskap nära byggnadsminnen och kyrkor bör därför ske med 
god hänsyn till dessa.
Fråga har väckts om byggnadsminnesförklaring av Fiholms herrgård. Länsstyrelsen har 
haft mångårig dialog med ägarna och statligt kulturmiljöbidrag har utgått till vård och 
underhåll. Byggnadsminnesfrågan förväntas att kunna avgöras under 2019. 

Fornlämningar 
Samråd med länsstyrelsen ska ske om känd fornlämning finns inom 100 meter från en 
planerade byggplats, vid nybyggnation, eller när plats för tillbyggnad ligger inom 50 meter 
från fornlämning. Detta bör framgå av översiktsplanen. Fornlämningar är skyddade enligt 
kulturmiljölagen. Bestämmelserna i kulturmiljölagen gäller oavsett vad som regleras i 
andra lagar eller planer. Eftersom förekomsten av fornlämningar kan påverka 
genomförbarheten i en detaljplan är det lämpligt att klara ut fornlämningsförekomsten i ett 
inledande skede av planprocessen. Med kännedom om fornlämningarnas utbredning kan 
såväl ingreppen i fornlämningarna som kostnaderna för en exploatering minimeras. 

Forn- och kulturlämningar kan lyftas fram ytterligare i översiktsplanen så att lämningarna 
tas till vara i planeringen och uppmärksammas som en tillgång för skapande av identitet, 
hembygdskänsla, skönhet, turistattraktion och historiemedvetande. 
Länsstyrelsen vill även framföra att flera av de områden  inom vilka ny bebyggelse 
och/eller verksamhetsområden planeras utgör miljöer inom vilka det kan bli aktuellt med 
insatser i form av arkeologiska utredningar för att ta reda på om okända fornlämningar 
finns utöver de som är kända. Länsstyrelsen kan också ställa krav på  arkeologiska 
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förundersökningar för att avgränsa eller fördjupa kunskapen om fornlämningar som är 
belägna i eller i nära anslutning till ett planområde.

Även i redan bebyggda områden som ska förtätas eller där byggrätterna ska utvidgas kan 
det bli aktuellt med arkeologiska utredningar. I den typen av områden tas i det moment av 
den arkeologiska utredningen som innebär markingrepp speciell hänsyn till befintlig 
bebyggelse och tomtmark.

Kulturmiljöprogram
Det är mycket positivt att ett nytt kommuntäckande kulturmiljöprogram håller på att tas 
fram. Länsstyrelsen anser att det vore en fördel om kulturmiljöprogrammet ges en tydlig 
koppling till översiktsplanen och att dess ställningstaganden rörande kulturmiljön och 
riksintressen tas med i planen.  

Arkitektur- och stadsbyggnadsprogram
Det är positivt att ett arkitektur- och stadsbyggnadsprogram är på väg att tas fram. 
Kopplingen mellan arkitektur, stadsbyggnad och kulturmiljö är stark. 
Det är bra om programmet ges en tydlig koppling till översiktsplanen, särskilt som 
programmet har som ambition att hålla ihop styrdokument som gör anspråk på delar av 
planeringen, som grönplanen, trafikplanen och kulturmiljöprogrammet. 

Ställningstaganden landskapsbild
Ställningstaganden avseende landskapsbild och utveckling på landsbygden är tydliga och 
har, liksom ställningstaganden för stadsbild, bäring på avsnittet ”Kulturmiljö” och bör 
därför kunna läsas även där. 

Vid omvandling av fritidshusområden bör en bedömning göras av kulturhistoriska värden. 
Fritidshus från 1900-talets första hälft börjar uppmärksammas tack vare kulturhistoriska 
värden. 

Riktlinjer för bygglovprövning  
I översiktsplanen bör det finnas tydliga riktlinjer för bygglovsprövning på landsbygden, 
som tar hänsyn till kulturvärden. Det är särskilt viktigt inom t.ex. riksintresseområden för 
kulturmiljö där detaljplan saknas. 

Bygglovsbefriade åtgärder och kulturmiljö 
Länsstyrelsen delar hållbarhetsbedömningens slutsats att bygglov ska krävas för 
anmälningspliktiga åtgärder som solceller, takkupor och ”attefallshus” i områden som är 
särskilt värdefulla enligt kulturmiljöprogrammet samt i riksintresseområden för 
kulturmiljövården. Detta bör framgå av planen.
 
Länsstyrelsen vill påpeka att prövning enligt kulturmiljölagen gäller för ”attefallshus” om 
de ska uppföras inom fornlämning eller fornlämningsområde. 

Turism och besöksnäring
Hur de samverkande och motstående intressen och anspråk som identifierats i områden 
med höga natur-, kultur- och friluftsvärden har behandlats i planprocessen bör framgå 
tydligare av översiktsplanen. De områden på landsbygden med kluster av flera samlade 
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natur- och kulturvärden där landsbygdsturism kan utvecklas, bör redovisas tydligare och 
visas på karta. 
 

Naturmiljö, grönstruktur och områdesskydd
Allmänt
Länsstyrelsen välkomnar kommunens intentioner om att skapa nya kommunala 
naturreservat och våtmarker vilket är av stor vikt för både ekologiska värden och 
friluftslivet. Under Genomförande/Stadsbyggnadsprocess/En effektiv 
stadsbyggnadsprocess informeras om inrättande av reservat (eller andra skyddsområden), 
men det finns ingen koppling till karta eller ytterligare information.  

Länsstyrelsen saknar  en översiktlig redovisning av befintliga naturreservat. Den kan även 
innehålla hänvisning till gällande reservatsföreskrifter m.m. som finns på Länsstyrelsens 
webbplats. Det är svårt att av planen bedöma hur områdena påverkas av 
ställningstaganden. 
Det saknas även hänvisning till skogliga naturvärden som Skogsstyrelsen ansvarar för.
Vidare saknas det en länk till den landskapsanalys för Eskilstuna kommun som omnämns. 

I teckenförklaringen till kartan ”Värden biologisk mångfald i stadsbygd” saknas en 
beskrivning av vad dessa klasser innebär och vilken inventering som är källan.
I kartan ”Utredningsområde för skydd” saknas en förklarande text och länk till dokument.
Det saknas en beskrivning av syftet med redovisningen av sjöar och våtmarkers historiska 
utbredning till kartan ”Natur vattenanknutna värden”. Det saknas även information om de 
sumpskogar som finns under teckenförklaringen -vad innebär de olika klassningarna?
Till i planens naturavsnitt angivna underlagsdokument bör en koppling ske separat /eller 
sammanhållen källhänvisning göras till dessa dokument.

Artskydd
Länsstyrelsen hittar ingen direkt information om artskydd och planering i planförslaget. 
Genom att redan i översiktsplaneskedet ha information om artskydd och skyddade arters 
förekomst, kan efterföljande planering underlättas. Planförslaget bör bland annat redovisa 
innebörden av artskyddet vid detaljplanläggning och lovgivning.

Grönstruktur och grön infrastruktur
Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur i Södermanlands län publicerades 
2019.  Syftet med handlingsplanen är att lyfta landskapsperspektivet och utveckla det 
miljöarbete som görs idag. Länsstyrelsen ser handlingsplanen som starten på ett långsiktigt 
arbete där många aktörer tillsammans kan stärka den gröna infrastrukturen i länet. De 
kunskapsunderlag som Länsstyrelsen tagit fram är regionala men kan ge värdefull 
information om samband i naturen som finns i kommunen, som det är särskilt viktigt att ta 
hänsyn till. Till exempel har några värdetrakter i kommunen pekats ut: 

 Värdetrakter för naturbetesmarker, 
 Värdetrakten Hjälmaren och Mälaren med deras mynnande vattendrag 
 Värdefulla tallskogsområden och ädellövmiljöer inklusive skyddsvärda träd. 

Att ett område har pekats ut som en värdetrakt medför inte några formella krav på mark- 
och vattenanvändningen. Det är dock önskvärt att olika aktörer, som kommunerna, tar 
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särskilda hänsyn till naturvärdena som finns i områden som pekats ut som värdetrakter. Det 
är värdefullt om kommunen använder detta underlag i sin planering och vid behov tar fram 
lokala underlag om naturvärden och gör analyser av lokala samband för att på bästa sätt 
kunna planera för att bevara och utveckla den gröna infrastrukturen.
Observera att underlagen i handlingsplanen inte är kompletta. Länsstyrelsen kommer att ta 
fram ytterligare regionala underlag och publicera dessa, efter hand som de blir klara. Bland 
annat kommer nya regionala underlag tas fram om friluftslivet och även om ansvarsarter 
och ansvarsnaturtyper i länet.
 
Länsstyrelsen välkomnar att planen i avsnittet ”Grönstruktur” redovisar ambitionen att ta 
vara på de viktiga sambanden i naturen. Det vore dock önskvärt att denna  del utvecklades 
genom att ta fram egna ställningstaganden för grön-blåstrukturen, på motsvarande sätt som 
gjorts för ”Rekreation och friluftsliv” och ”Naturvård och biologisk mångfald”. Detta 
skulle tydliggöra vad kommunen vill åstadkomma för att ta vara på och utveckla värdena.

Kommunen redovisar sina ambitioner för grönstrukturen genom kartorna 
”Sammanhängande grönstruktur” samt en illustration som visar särskilt viktiga samband. 
Vidare anges att ”Åtgärder ska prioriteras i dessa områden för att stärka värdena”. Den 
första av kartorna återfinns under ”Kartor”, medan illustrationen saknas. Detta är centrala 
kartor för förståelsen av kommunens arbete med grön infrastruktur och det är därför viktigt 
att det finns lättåtkomlig information om vad områdena och sambanden innehåller samt 
kommunens planer för områdenas bevarande och utveckling. 

Det framgår av ställningstagandena under avsnittet ”Natur och biologisk mångfald” att 
kommunen har höga ambitioner att bevara värdefulla naturområden. Det är i detta 
sammanhang viktigt att påminna om att naturinventeringar som gjorts sällan är kompletta, 
och att det ofta behöver genomföras ytterligare inventeringar och analyser av t.ex. arter 
eller samband i naturen innan man bestämmer sig för att exploatera ett naturområde där det 
idag har påvisats påtagliga eller vissa naturvärden.   

Länsstyrelsen anser att det vore önskvärt om kommunen på kartor tydligare visar vilka 
områden i kommunen man har för avsikt att prioritera för naturvårds- och friluftsändamål 
fram till 2030. För kartskiktet ”Utredning naturreservat” är detta självförklarande, medan 
det för skiktet ”Naturvård, kommunalt intresse”, är svårare att förstå vad utpekandet av 
områdena innebär. Att lägga in en infoknapp så att läsaren kan få information om vad 
kommunen har för planer med varje enskilt objekt i kartan skulle förbättra förståelsen. 
Det borde tydligare framgå vilka kartskikt som är hämtade från Länsstyrelsens arbete med 
grön infrastruktur. På Länsstyrelsens webbplats om grön infrastruktur finns information 
om de regionala kartunderlagen och hur de kan laddas hem3.

Länsstyrelsens landskapsstrategi från 2010, som det refereras till i texten om den regionala 
handlingsplanen, samt på karta är ett numera utgånget dokument som kommunen inte 
behöver hänvisa till. 

Rekreation och friluftsliv
Översiktsplanen anger bra ställningstaganden för rekreation och friluftsliv. 

3 https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/gron-infrastruktur.html 

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/stat-och-kommun/natur/gron-infrastruktur.html
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I förlängningen ser Länsstyrelsen att det skulle vara värdefullt med en kartläggning över 
områden som har friluftsvärden förutom de kartor som finns för naturvärden, gärna med en 
hänvisning till en friluftsplan som utgår från kartläggningen. Se även Länsstyrelsens 
synpunkter under rubriken riksintresse för friluftslivet.

Areella näringar
Jordbruk
Frågan om exploatering av jordbruksmark har uppmärksammats allt mer de senaste åren. 
Länsstyrelsen delar det grundläggande synsättet som redovisas i översiktsplanen om 
jordbruksmarkens betydelse. För tolkningen av hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 § 
miljöbalken (MB) anser Länsstyrelsen att detta bör framgå:

 Det är jord- och skogsbruksnäringen som är av nationellt intresse, inte enbart marken
 Markens brukningsvärde är centralt för bevarandeintresset

Det finns i dagsläget inte några detaljerade underlag över brukningsvärdet för länets 
jordbruksmark. Viss information kan hämtas från Jordbruksverkets webbplats. För att ta 
fram ett lokalt bedömningsunderlag, så kan exempelvis växtodlingsexperter, lantbrukare 
eller synemän anlitas.

Länsstyrelsen påpekar att det i översiktsplanen även kan vara lämpligt med strategiska 
ställningstaganden avseende jordbruksmarkens användning inom de markområden som 
ingår i översiktsplanen. Det finns fler skäl till att förtydliga detta då brukningsvärd 
jordbruksmark får tas i anspråk för anläggningar som tillgodoser väsentliga 
samhällsintressen om detta behov inte kan tillgodoses tillfredsställande på annan mark. 
Enligt 8 § Jordförvärvslagen så får en kommun inte vägras tillstånd till förvärv av sådan 
fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen till någon del krävs för 
tätbebyggelse eller därmed sammanhängande anordning.

Skogsbruk
Skogsstyrelsen informerar i bilagt yttrande om styrelsens underlagsmaterial som kan vara 
till hjälp i planeringen. 

Jakt och viltförvaltning
Jakt är en växande näringsgren i länet vilket behöver tas hänsyn till i kommunernas 
planering. Eftersom Länsstyrelsens inte har underlag kring hur viltet rör sig i de områden 
som omfattas av översiktsplanen lämnas översiktliga synpunkter.
Det Länsstyrelsen anser bör beaktas är följande aspekter;

 Att byggnation och infrastruktur görs på ett sådant sätt att viltets förflyttningsvägar 
påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Grön infrastruktur-tanken bör genomsyra 
planeringen. Ekodukter eller viadukter som djuren vågar passera är exempel på åtgärder. 

 Länsstyrelsen handlägger en hel del ansökningar om skyddsjakt efter bäver inom 
kommunen, bland annat vid Ekebys våtmark. Kanske kan lösningar göras som minskar 
konflikten mellan människa och bäver i syfte att förhindra att bävern dämmer i närhet av 
infrastruktur, men att samtidigt säkerställa områden där den kan tillåtas. 

 Att beakta det framtida behovet av jaktskyttebanor. Det är viktigt att jägarna har 
möjlighet att öva sitt skytte.

Fiske och vattenbruk 
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I kommunens översiktsplanering kan även förutsättningar och potential för framtida 
landbaserat vattenbruk redovisas. Länsstyrelsen noterar att det under ”ställningstagande 
areella näringar (vattenbruk)” inte återfinns något ställningstagande om vattenbruk.

Vattenplanering
I planens avsnitt om dricksvattenförsörjning görs hänvisningar till vattenplan respektive 
plan för dricksvatten och avlopp. Länsstyrelsen konstaterar att det saknas en tydlig 
beskrivning av kopplingen mellan översiktsplanen och de angivna styrdokumenten.

Länsstyrelsen anser att planens redovisning av framtidsperspektiv för vattenfrågor behöver 
utvecklas vad gäller planering och hushållning av vattenresurser för olika 
användningsområden. Bland annat behöver frågan om ett framtida ökat vattenbehov på 
grund av planförslagets prognoser om nyetablering av verksamheter och växande 
befolkning behandlas. Planen kan även behöva belysa jordbrukets framtida vattenbehov 
utifrån förutsättningar för vattenuttag, effektivare vattenanvändning, magasinering och 
nödvattenförsörjning.

Länsstyrelsen upplyser i sammanhanget om att en regional vattenförsörjningsplan är under 
framtagande. Kommunen kan hänvisa till detta i översiktsplanen.

I planens avsnitt ”Vatten och avloppsförsörjning ” anges: ”Den kommunala 
dricksvattenförsörjningen är sårbar på grund av kraven på kvalitet på råvattnet, läget och 
att reservvattentäkt saknas.” Ett förtydligande av syftningen bör göras för att visa att 
dricksvattenförsörjningen är sårbar på grund av diverse påverkanskällor och inte på grund 
av kvalitetskrav.

Ställningstagandet under rubriken ”Vatten och avlopp”: ”Kommunen ska säkerställa 
strategiska mark och vattenområden för en eventuell reservvattentäkt”. Länsstyrelsen 
efterfrågar mer information i översiktsplanen kring hur och när detta kommer att 
inkluderas i planering.

Ett ställningstagande görs i planen om att ”det ska finnas fastställda och aktuella 
vattenskyddsområden och föreskrifter för såväl de kommunala som större enskilda 
vattentäkterna..” Länsstyrelsen notarer att detta även är en åtgärd planerad för 2015-2016 i 
Vattenplanen. Länsstyrelsen rekommenderar att ett tidsbaserat mål sätts upp för när detta 
ska vara genomfört. Exempelvis inom 3 år för kommunala vattentäkter och inom 5 år för 
större enskilda. 
Under rubriken ”Vattentäkter” anges att ”Ingen näringsverksamhet är förbjuden i någon 
av skyddszonerna”. Länsstyrelsen påpekar att det finns verksamhet som kan förbjudas och 
det varierar mellan skyddsområden. I vattentäktszonen är i regel all annan verksamhet än 
just vattentäktsverksamhet förbjuden.

Länsstyrelsen hänvisar i sammanhanget till Boverkets rapport om fysisk planering för en 
trygg dricksvattenförsörjning4. Länsstyrelsen informerar vidare om att Havs- och 
vattenmyndigheten arbetar med att ta fram en, digital vägledning för vattenskyddsområden 

4 Boverkets rapport om fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning  
(https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/fysisk-planering-for-en-
trygg-dricksvattenforsorjning--behov-och-mojligheter/ )

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/fysisk-planering-for-en-trygg-dricksvattenforsorjning--behov-och-mojligheter/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2018/fysisk-planering-for-en-trygg-dricksvattenforsorjning--behov-och-mojligheter/
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som bl.a. innebär flertalet större förändringar i synsättet på själva skyddsformen och dess 
syfte. Den nya vägledningen innebär att nuvarande allmänna råd (2003) samt handboken 
(2010) kommer att upphävas.

Energihushållning och klimatpåverkan
Klimataspekterna kopplade till klimatgasutsläpp från persontransporter är väl integrerade i 
översiktsplanen. Fokus läggs på transportfrågan och arbete för såväl kollektivtrafik, gång, 
cykel och bilpooler för ett minskat bilanvändande finns med. Även landsbygdens möjlighet 
till kollektivtrafik och cykel, likväl som behov av att utveckla service i mindre tätorter 
beskrivs.

I bilagt yttrande från Trafikverket påpekas att planförslagets inriktning på att möjliggöra 
för omvandling av fritidshusboende till permanentboende samt enstaka ny bebyggelse på 
landsbygden kan generera ökad biltrafik. Länsstyrelsen påpekar att detta kan riskera att 
bidra till ökad klimatpåverkan, vilket behöver tas hänsyn till och hanteras i såväl 
hållbarhetsbedömningen som översiktsplanen. 

Länsstyrelsen noterar att kommunen använder begreppet ”halvexterna handelscentra” detta 
begrepp behöver förklaras i sammanhanget, som rör verksamhetens klimatpåverkan genom 
genererat transportarbete.

Vad det gäller energifrågor så hanterar planen dessa frågor, med fokus på 
biobränslebaserad fjärrvärme, solceller och vindkraft. Även anvisning kring hur hus kan 
placeras till förmån för minskad energianvändning finns, vilket är bra. 

I fråga om energihushållning hänvisar vi även till bilagt yttrande från Energimyndigheten, 
där myndigheten bland annat uppmuntrar kommunen att i översiktsplanen hänvisa till 
riksdagens beslut från 2018 om energipolitikens inriktning, i vilket exempelvis framgår att 
landet år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Teknisk försörjning och resurshushållning
Energiförsörjning och -produktion
Länsstyrelsen konstaterar att planen hanterar frågor om framtida energiförsörjning med 
fokus bland annat på biobränslebaserad fjärrvärme, solel och vindkraft I planen finns 
exempelvis ett tydligt ställningstagande kring att reservera möjlighet för anläggningar på 
bostadstomt för lokalt utvunnen eller lokalt producerad förnybar energi, värmelagring eller 
fjärrvärmeledning. Potentialen för vindkraft i kommunen bedöms som hög. 

I bilagt yttrande från Svenska Kraftnät, redovisar verket information om pågående arbete 
med att förstärka eltransmissionsnätet i Mälardalen. Verket upplyser vidare om att stora 
elintensiva industri- eller infrastrukturetableringar alltid måste föregås av noggrann 
planering och samverkan med områdets berörda elnätägare. Länsstyrelsen anser att 
översiktsplanen bör redovisa hur kommunen avser hantera hänsyn vid planering som 
påverkar elnätsstrukturen. 

Elektronisk kommunikation
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En långsiktig och tydlig strategi för bredbandsutbyggnaden är viktig för att nå de nationella 
målen i regeringens bredbandsstrategi. Länsstyrelen understryker att det av planen bör 
framgå att kommunens roll är viktig inte minst för utbyggnaden av nät på landsbygden, där 
marknadskrafterna inte bygger utan stöd. Kommunen behöver ta ställning till hur en 
utbyggnad av landsbygden ska genomföras. Flera olika alternativ finns. Det är kommunen 
som är bäst lämpad att själv avgöra vilken metod som är effektivast för att uppnå målen. 
Det är också viktigt att bredbandsutbyggnaden finns med från start i projekteringsfasen av 
nya områden i kommunen. Likaså bör det framgå i planen att utbyggnaden är ett viktigt 
inslag i arbetet med landsbygdsutveckling, vård och omsorgsfrågor.

Planen bör även beakta att även i mobiltäckningsfrågan så behövs kommunens 
engagemang. Det kan vara bra att göra egna oberoende mätningar för att ha ett underlag i 
diskussion med marknadsaktörerna. Det är även bra att vara tidig i dialogen med 
marknadsaktörerna, avseende etablering av nya bostadsområden.

I bilagt yttrande från Post och telestyrelsen påtalas vikten av att IT-infrastrukturen 
behandlas i samhällsplaneringen. 

Vatten och avlopp (VA)
Länsstyrelsen anser att det bör framgå i planen att vid nybyggande av bostäder utanför 
verksamhetsområde för allmänt VA ska hänsyn tas till möjligheten att omhänderta enskilt 
avlopp. Vid utbyggnad vid större bostadssamlingar (> 20 bostäder), bör kommunen utreda 
hur VA ska hanteras på ett miljömässigt optimalt sätt.

Miljökonsekvenser - Hållbarhetsbedömning
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen genomfört en ambitiös och samlad 
hållbarhetsbedömning med bäring på Agenda 2030. I hållbarhetsbedömningen ingår en 
strategisk miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet MB.
Länsstyrelsen konstaterar att planförslagets huvudinriktning att kommunen ska växa 
genom att koncentrera bebyggelse i strategiska lägen får stöd i den sammanvägning som 
gjorts i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Länsstyrelsen understryker vikten av att i planen tydligare redovisa hur kommunen avser 
att integrera och hantera de miljöaspekter och kvarstående risker för negativ påverkan som 
miljökonsekvensbeskrivningens identifierar. Det kan bland annat gälla ambitionen att 
koncentrera bebyggelse i områdena runt stadskärnorna i Eskilstuna och Torshälla och 
stråken genom Kafjärden där konsekvensbeskrivningen pekar på att detta kan få negativa 
konsekvenser för riksintressanta kulturmiljöer.  

Under bedömningens rubrik ”Klimatpåverkan och resurshushållning” anser Länsstyrelsen 
att det saknas ett avsnitt om hushållning utifrån ett vattenresursperspektiv. I ett sådant kan 
redogöras för vilka konsekvenser i planen föreslagen förändring av mark- och 
vattenanvändning, får för kommunens vattenresurser och särskilt 
grundvattenförekomsterna. Länsstyrelsen hänvisar i sammanhanget till Boverkets rapport 
om fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning.
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I bilagt yttrande från Trafikverket påpekas att planförslagets inriktning på att möjliggöra 
för omvandling av fritidshusboende till permanentboende samt enstaka ny bebyggelse på 
landsbygden kan generera ökad biltrafik. Länsstyrelsen påpekar att detta behöver beaktas i 
hållbarhetsbedömningen.

I hållbarhetsbedömningen anges att en utvecklad flygplats inte bedöms påverka kulturmiljö 
och landskap. Länsstyrelsen påpekar att området för Logistikparken har till stora delar 
undersökts arkeologiskt. En betydelsfull del av Eskilstunas äldsta förhistoria med 
lämningar efter boplatser som är 6-7000 år gamla har tagits bort. Ytterligare exploatering 
öster om logistikparken skulle däremot innebära en risk för att fler lämningar behöver tas 
bort.

Miljömål
Länsstyrelsen understryker vikten av att kommunerna genomför en förutseende fysisk 
planering som är strategisk och innehåller en integrerad analys av miljökvalitetsmålen, där 
målkonflikter synliggörs. Det är viktigt att kommunen i översiktsplanen anger spelregler 
och rekommendationer samt gör ställningstaganden. Översiktsplaneringen är ett verktyg 
för att nå miljömålen. Målen bör alltså inte enbart tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen/ 
hållbarhetsbedömningen, utan integreras i översiktsplanen, vilket inte tydligt framgår i 
planförslaget. Hållbarhetsbedömningen lyfter till viss del fram de för- och nackdelar för 
miljömålen som planen innebär. Det är dock utifrån hållbarhetsbedömningen svårt att få en 
överblick över hur olika delar av planens förslag påverkar olika miljömål. Identifierade 
miljöaspekter kopplat till miljömålen kan därför utvecklas och förtydligas både i 
hållbarhetsbedömningen och översiktsplanen. 
Länsstyrelsen anser att planen bör redovisa en mer detaljerad sammanställning av hur planens 
förslag påverkar möjligheten att nå de för kommunen relevanta miljömålen. Stöd i detta arbete 
finns att tillgå i rapporten Miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen.5

Miljömålet ”Skyddande ozonskikt” har utelämnats i hållbarhetsbedömningen, orsaken 
framgår inte. Kopplat till översiktsplanen är det viktigt att det exempelvis finns möjlighet 
att lämna in begagnade kylanläggningar för omhändertagande för att minska risken av att 
ämnen från dessa läcker ut. Även minskad biltrafik är en positiv faktor, eftersom 
bilavgaser även innehåller ämnen som är skadliga för ozonskiktet. 

Av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö framgår att natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. En av preciseringarna handlar om kulturvärden i bebyggd miljö, som 
anger att det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap ska bevaras, användas och utvecklas. 
För att följa upp God bebyggd miljö finns indikatorn skyddad bebyggelse. Kommunerna kan 
genom plan- och bygglagen säkerställa bebyggelsens kulturvärden. För att förbättra 
miljömålstillståndet kan kommunen arbeta med att förse kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
med relevant skydd, säkra tillgången till antikvarisk kompetens, utföra inventeringar, särskilt av 
den yngre, moderna bebyggelsen och industrimiljöer, ge förslag på nya byggnadsminnen och 
genomföra informationsinsatser. För att bedöma hur väl översiktsplanen lyckas uppfylla målet 
om hållbar utveckling kan kulturmiljö användas som en planindikator. Länsstyrelsen har i 
projektet Räkna q analyserat vilka byggnader och andra objekt som är skyddade enligt PBL 

5 Miljökvalitetsmålen i den fysiska planeringen  https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/2013/miljokvalitetsmalen-i-den-fysiska-planeringen.html 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2013/miljokvalitetsmalen-i-den-fysiska-planeringen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2013/miljokvalitetsmalen-i-den-fysiska-planeringen.html
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utifrån sina kulturhistoriska värden. Här ges en uppfattning om hur kulturhistorisk bebyggelse 
har skyddats över tid. Information om projektet finns på Länsstyrelsens webbplats.

Övrigt
Redaktionella synpunkter
En återkommande redaktionell kritik som noterats vid Länsstyrelsens genomläsning har 
gällt länkar till andra textavsnitt eller kartor, som inte fungerar. Teckenförklaringar saknas 
eller är inte kompletta. Vi har också noterat att ytterligare korrekturläsning behövs av 
texterna – vi hittar till exempel, stavfel och oavslutade meningar etc. Angiven faktaruta i 
”Övriga tätorter och bygder” saknas. Några illustrationskartor i textdelen saknar 
beskrivning och/eller teckenförklaring. Begreppen ”servicenoder” och ”serviceorter” 
används omväxlande. Begreppet ”god planberedskap” definieras inte. 
Vi antar att detta kommer att arbetas bort till utställningen. 
Deltagande i ärendet
I handläggningen av ärendet har samråd skett med Hanna Grimstedt (miljömål), Camilla 
Andersson (naturskydd), Trine Haugset (grön infrastruktur), Patrik Holmer (förorenade 
områden), Ebba Gillbrand och Per Gustafsson (kulturmiljö), Jonas Lundborg (risk och 
säkerhet), Irene Karlsson-Elfgren (vattenförvaltning), Susanne Skyllerstedt (vattenskydd), 
Maja Hemlin-Söderberg (vattenförvaltning), Ulrika Schröder (miljö och hälsa), Ingela 
Eklöv (miljöskydd, Seveso-anläggningar), Klas Fredriksson (landsbygd), Eva Aalbu 
(social hållbarhet) samt Bengt Nordström (bostadsförsörjning).

Beslutet har fattats av länsarkitekt Torbjörg Sekse med planhandläggare Rune van den 
Brink som föredragande.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Yttranden för kännedom från: Kopia till:
Försvarsmakten   Försvarsmakten
Luftfartsverket   Luftfartsverket
Länsstyrelsen i Västmanlands län   Länsstyrelsen i Västmanlands län
Post- och telestyrelsen   Post- och telestyrelsen
Skogsstyrelsen   Skogsstyrelsen
Energimyndigheten   Energimyndigheten
Statens Geotekniska Institut   Statens Geotekniska Institut
Svenska Kraftnät   Svenska Kraftnät
Trafikverket   Trafikverket.
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