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Oavsett var man befi nner sig i Strängnäs kommun är det nära till 
vatten – till Mälaren eller till mindre sjöar och vattendrag. Av alla 
kommuner som gränsar till Mälaren är det Strängnäs kommun som 
har det längsta strandområdet, cirka 44 mil långt, och inom kommun-
gränsen fi nns ett 80-tal större öar. Vattenmiljöerna och de strandnära 
lägena rymmer, på grund av sina många olika värden, en stark 
attraktionskraft  för boende och turistnäring. 

Förutom vattenområdenas betydelse för kommunens och de 
enskilda samhällenas attraktivitet, är de viktiga för vårt välbefi nnande 
ur ett socialt och hälsoförebyggande perspektiv. Mälaren med dess 
omgivningar kan beskrivas som kommunens centrala miljö för 
mänsklig rekreation i form av fi ske, jakt, bad, båtliv och mycket annat.

Människans samhälleliga verksamheter och sociala strukturer 
medför att landskapet ständigt förändras. På olika sätt, och i olika 
omfattning, påverkar dessa förändringar, i form av till exempel 
bebyggelseutveckling samt jord- och skogsbruk, kommunens hushåll-
ning med mark- och vattenområden. Vad gäller bebyggelseutveckling-
en är exploateringstrycket störst i kommunens strandnära lägen, något 
som kräver noga avvägningar mot bland annat Mälarområdets 
kvalitéer för friluft sliv och de samlade natur- och kulturmiljövärdena. 
För att kunna peka på nödvändiga hänsynstaganden inom och i 
närheten av kommunens sjöar och vattendrag behöver tillstånd, 
mänskligt nyttjande, påverkan på vatten och riskfaktorer vad gäller 
både yt- och grundvatten analyseras. Det huvudsakliga syft et med 
denna Blåplan är därmed att tydligare koppla samman kommunens 
vattenförvaltning med vår fysiska planering, bland annat genom att 
synliggöra vilka konsekvenser viss mark- och vattenanvändning kan få 
för våra vattenmiljöer, både i Strängnäs kommun men även i andra 
kommuner inom aktuella avrinningsområden. Den fysiska planering-
en får inte medföra att miljökvalitetsnormerna för vatten inte kan 
uppnås.

Inledning

”Det huvudsakliga syftet 
med denna Blåplan är [...] 
att tydligare koppla 
samman kommunens 
vattenförvaltning med vår 
fysiska planering.”
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Varför en Blåplan?
I kommunens översiktsplan beskrivs och illustreras de övergripande 
ramarna för hur kommunens mark- och vattenområden kan användas 
i framtiden. Fokus i översiktsplanen ligger på beskrivningar av 
bebyggelsens utveckling inom kommunens tätorter och mindre 
samhällen. Behovet av ett kompletterande dokument, som tydligare 
behandlar det liv och de aktiviteter som fi nns inom kommunens 
vattenområden, har därmed noterats. Syft et med Blåplanen är att 
tydligare förmedla ett helhetsperspektiv vad gäller byggande och 
planering i förhållande till frågor angående utnyttjande och skydd av 
vattenområden. Lokaliseringsprövningar i strandnära lägen, av ny 
bebyggelse och vattenanknutna verksamheter, kan då sättas i relation 
till frågor angående strandskydd, vattenvård, översvämningsrisker, 
sårbarhet och anpassningsbehov. Blåplanen är tänkt att fungera som ett 
underlag till kommunens översiktsplanering och till enskilda natur- 
och vattenvårdsprojekt. 

Sammanfattning/läsanvisning
Handlingen kan beskrivas bestå av fyra huvudkapitel. Nedan beskrivs 
kortfattat vad dessa kapitel innehåller.  

Viktiga utgångspunkter – vattenförvaltning och fysisk planering: i 
detta kapitel ges viktig bakgrundsinformation angående bland annat 
övergripande miljökvalitetsmål, i sammanhanget väsentlig lagstift ning, 
begrepp som används i handlingen, miljökvalitetsnormer, samt om 
arbetet med regleringen av vattennivån i Mälaren.

Kommunspecifi ka planeringsförutsättningar: i detta kapitel har, 
utifrån syft et med Blåplanen, viktiga och områdesspecifi ka planerings-
förutsättningar sammanställts. Förutom information angående båtliv, 
fi ske och bad, samt information om dricksvattenförsörjning, dag-
vattenhantering, grundvattentillgångar, avloppsrening och hantering 
av översvämningsrisker, beskrivs kommunens huvudavrinningsområ-
den vad gäller landskap, huvudsaklig bebyggelsestruktur, service- och 
infrastruktur, skyddade områden, vattenstatus och miljökvalitetsnor-
mer, samt riskfaktorer. Kopplat till varje huvudavrinningsområde fi nns 
ställningstaganden angående vilka förutsättningar som är viktiga att 
förhålla sig till, bland annat i kommunens översiktsplanearbete.

Förslag: det Blåplanen mynnar ut i är förslag som ryms under 
rubrikerna; Båtlivet, Säkrad dricksvattenförsörjning och skydd av 
grundvatten, Områden i behov av utökade strandskyddsområden, 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen och Kommunens vattenförvalt-
ning. Många av förslagen i handlingen har ej utretts färdigt. De 
områden som diskuteras har i många fall därför benämnts utrednings-
områden för aktuellt ändamål eller syft e. 

Konsekvenser av planens genomförande – förarbete till Översiktspla-
nens miljökonsekvensbeskrivning: Parallellt med utarbetandet av 
Blåplanen pågår ett arbete med en ny översiktsplan för Strängnäs 
kommun. Det är till denna nya översiktsplan som Blåplanen kommer 
att utgöra en bilaga. Det innehåll i Blåplanen som berör framtida 
mark- och vattenanvändning i kommunen blir därmed viktigt att 
förhålla sig till i kommunens fysiska planering. Konsekvenserna av de 
förslag i Blåplanen, som lyft s in i kommunens översiktsplan och i 
fördjupningar av översiktsplanen, får analyseras i respektive miljökon-
sekvensbeskrivning. Som ett förarbete till sådana miljökonsekvensbe-
skrivningar har ett förslag till avgränsning utifrån Blåplanens innehåll 
tagits fram.

    

 ”Vatten är ingen vara 
vilken som helst utan ett 
arv som måste skyddas, 
försvaras och behandlas 
som ett sådant.” 
(EU:s Vattendirektiv)

De vattentyper som 
behandlas i Blåplanen är 
grundvatten, ytvatten, 
dagvatten och dricksvatten.
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Arbetsprocess
Det huvudsakliga syft et med Blåplanen, det vill säga att tydligare 
koppla samman kommunens vattenförvaltning med vår fysiska 
planering, har krävt en sektorsövergripande arbetsprocess. Ett nära 
samarbete mellan framförallt kommunens miljöenhet och plan- och 
byggenhet har varit en viktig utgångspunkt. Nedan ges en sammanfatt-
ning av viktiga hållpunkter och händelser under processens gång:

• ”Församråd” 2010-09-03 – 2010-09-30. Medborgare, samt företag 
och föreningar uppmanades att inkomma med sina synpunkter 
och idéer angående användningen av kommunens vattenområden 
och strandnära lägen, samt om Blåplanens innehåll. Det material 
som mottogs har använts som underlag till arbetet med handling-
en. 

• En workshop anordnades i kommunhuset 2010-10-18. Föreningar 
och företag med intressen kopplade till kommunens vattenmiljöer 
och strandnära lägen bjöds in att delta i utväxling av idéer och 
synpunkter. Deltagarna fi ck möjlighet att lämna upplysningar om 
specifi ka områden, samt ge förslag på områden som skulle kunna 
utvecklas/förändras och områden som man vill ska bevaras/
förvaltas. Materialet har sammanställts och använts som underlag 
i arbetet med Blåplanen.

• Under den Europeiska Trafi kantveckan arrangerade Strängnäs 
kommun en tvådagarskampanj 17-18 september 2010. I dagsläget 
fi nns inga planer på att utveckla ett linjetrafi ksystem för båtar men 
i framtiden, i takt med att invånarantalen i kommunens ”mälar-
nära” städer och mindre samhällen ökar, kan frågan bli aktuell att 
undersöka. I en enkät ställdes därför frågan om man skulle kunna 
tänka dig att resa kollektivt på Mälaren, samt vilka områden man i 
så fall ansåg bättre skulle kunna länkas samman med hjälp av 
båtlinjetrafi k. På en karta fanns möjlighet att rita in förslag på 
rutter. Resultatet av enkätundersökningen har presenterats på 
kommunens hemsida.

• Eft er ”församrådet” har en fördjupad dialog ägt rum med Båtklub-
ben Gripen, Strängnäs Segelsällskap, Stallarholmens Båtklubb och 
Mariefreds Båtklubb. Båtklubbarna har på digitala kartor fått 
markera och beskriva viktiga platser och områden för båtlivet, 
samt förslag på områden där nya funktioner för båtlivet eventuellt 
skulle kunna utvecklas. Båtklubbarna har även under två båtturer 
(sommaren 2011) tillsammans med tjänstemän från kommunen 
fått tillfälle att förmedla sina synpunkter och idéer. Informationen 
från klubbarna har varit ett viktigt underlag till kapitlen om 
båtlivet.

• Deltagande i programmet Regionalt ledarskap – plattform för vårt 
gemensamma vatten under vintern 2011. Programmet kan 
beskrivas som ett samarbete mellan bland annat Mälardalsrådet, 
Regionplanekontoret Stockholm och Vattenmyndigheten (Norra 
Östersjöns vattendistrikt) med syft e att ge tjänstemän och politiker 
”processhjälp”. Utifrån olika processmodeller tydliggjordes vikten 
av att agera rätt i planeringsarbetet. Under de träff ar som anordna-
des gavs tillfällen att förankra våra tankar och idéer om arbetet 
med Blåplanen i ett regionalt perspektiv, samt att ta del av och 
inspireras av andra kommuners arbeten med vattenfrågor. 
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• Sammankallande av vattengrupp för att främja det tvärsektoriella 
arbetet med Blåplanen och vattenfrågor generellt. Ett första möte 
tillsammans med representanter från olika enheter inom kommu-
nen och det kommunala bolaget Sevab Strängnäs Energi AB hölls 
2011-06-09. Eft er att Blåplanen färdigställts är tanken att arbetet 
med handlingen ska ha genererat nya arbetsformer/samarbeten 
med fokus på vattenfrågor. 

• Samarbete med länsstyrelsen under deras arbete med att identi-
fi era områden i behov av utökade strandskyddsområden. 

• Kontinuerlig avrapportering till och inhämtning av synpunkter 
från projektets styrgrupp Översiktsberedningen (presidierna från 
Nämnden för hållbart samhälle, Plan- och byggnämnden, samt 
Kommunstyrelsen).

• Tidigt samråd 2012-01-05 - 2012-03-05. Ett samråd anordnades 
med syft e att få in synpunkter på den första versionen av Blåpla-
nen. 2012- 02-09 hölls ett öppet hus i kommunhusets entré i 
Strängnäs stad. Se bilagd redogörelse av inlämnade synpunkter 
där det även beskrivs hur inkomna synpunkter beaktats. 

• Arbete med att identifi era och lyft a fram viktiga frågor från 
Blåplanen och dess samrådsredogörelse. Återkoppling till projek-
tets styrgrupp Översiktsberedningen och till samtliga kommunal-
råd.

Projektorganisation
Uppdragsgivare  Kommunstyrelsen

Politisk styrgrupp  Översiktsberedningen, det vill säga   
   presidierna från Kommunstyrelsen,  
   Plan- och byggnämnden och Nämnden för  
   hållbart samhälle, blir politisk styrgrupp  
   under arbetsprocessen.

Projektledare  Helene Åberg, miljöinspektör och   
   Sanna Alm, planarkitekt.

Projektgrupp  Funktioner/roller: Samhällsbyggnadschef,  
   Planchef, Bygglovchef, Miljöchef,   
   tf Stadsarkitekt, Miljöstrateg,   
   miljöinspektör, planarkitekt.

Referensgrupp  Hittills har endast ett uppstartsmöte för en  
   ny tvärsektoriell ”vattengrupp” ägt rum. 
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Sammanställning från workshop 2010-10-18 med 
företag och föreningar i Strängnäs kommun:

Sammanställning från workshop 2010-10-18 med 
företag och föreningar i Strängnäs kommun. 
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6. ”Bra med en övergripande plan för 
hur vattenomådena ska användas och 
utvecklas. Min enkla synpunkt är att 
Gripens båtklubb även i fortsättningen 
ska vara kvar där den är eller erbjudas 
en likvärdig plats för bryggor och 
uppläggning.” 

5. ”Ett viktigt område att 
bevara: Strandbadet i 
Mariefred.”

1. Helgarö Kläpp:

”Jag badar inte och 
hade inte varit där i 
sommar. Men nu var 
det fullt med dy så 
det gick inte att vara 
vid stranden, 
möjligen dyka från 
bryggan längst ut.”

2. ”Jag vill poängtera vikten av att 
denna del av Sundbypark förblir 
tillgängligt för allmänheten även i 
framtiden. Det finns endast privata 
badplatser, bryggor vid denna strand 
(sundby) fram till tosteröbron.”

12. ”Det finns en stig som går 
längs Mälaren från Svenska 
Hem arena och Sundby Park. 
Stranden längs denna är helt 
igenväxt av vass. Det är för 
övrigt stranden som går längs 
Mälarvägen också. Det inger ett 
litet förslummat intryck tycker 
jag. dessutom hindrar det 
kontakten med vattnet.”

9. ”Bebehåll och rusta upp 
´strandvägen´ (gång- och 
cykelväg) mellan Mariefred 
och strandbadet. Gör 
strandbadet mer 
användarvänligt med 
omklädningshytter t ex.”

3. ”Vi har många 
gånger badat vid före 
detta P10:s badplats. 
Numera är vägen dit 
avstängd med en bom.”

3. ”...bommar försvårar 
tillfarten till Husby 
badplats.” 

3. ”Badplatsen vid 
kungsberg är mycket 
trevlig. Tidigare fanns 
där en flytbrygga med 
hoppställning, sedan 
blev det bara en liten 
flytbrygga och nu är 
den också borta.”

3. ”...den fina badplatsen 
vid Magsjön. Kan man 
inte röja där bland buskar 
och nedfallna träd.”

3. ”Det är trevligt att 
man snyggat upp 
strandpromenaden och 
Visholmen! ”

3. ”Fungerande 
öppningsbara 
broar behövs. Att 
stänga bron i 
Stallarholmen för 
båttrafik bör ej ske!”

11. ”Varför får inte Åker något 
riktigt strandbad medan 
Strängnäs får det ena efter det 
andra vad gäller utsmyckning 
och dylikt”

10. ”...i enbart Strängnäs behöver 
anläggas ytterligare en riktig hamn 
med bryggplatser samt ett större 
område för vinteruppläggningsplatser 
till ett antal av minst 300.”

10. ”Vid 
Stallarholmsbron 
saknas helt 
möjligheter att  
lägga till väster 
om bron i väntan 
på broöppning...”

10. ”Mälsåkers slotts 
pir med brygga bör 
kompletteras med fler 
angöringsmöjligheter.”

10. ”Tynnelsö bör 
göras tillgängligt för 
turism.”

8. ”Herrestaviken” 
(området anges som 
viktigt att bevara)

8. ”Marvikarna 
och småsjöarna i 
Åkers Bergslag...” 
(anges som 
områden viktiga 
att bevara)

8. ”Förslag: En liten 
brygga eller kaj på 
ömse sidor om bron 
för allmänt bruk och 
med t ex två timmars 
tidsbegränsning.”

4. ”...avseende ”Norra 
Staden”. Jag kan inte se 
hur ni beaktat 100 meters 
gränsen till vattenspegeln 
för att bejaka det rörliga 
friluftslivet.”

8. ”Märskären i Gisslefjärden 
bör utvecklas så, att ön 
Svepen blir klubbholme i stil 
med Askholmen. Övriga två 
öar bör avsättas som 
naturskyddsområde.”

13. ”Mälaren och dess 
strandområden utgör 
Mälardalens största 
naturkapital, det ska vi 
vara rädda om.”

14. ”I Stallarholmen 
fungerar inte varvet 
längre, vilket innebär 
att inga större 
segelbåtar kan tas 
upp på land...” 

15. ”Jag anser att 
strandlinjen runt 
Strängnäs stad skall 
vara obruten för 
promenader mm. ”

15. ”...kostnader för bryggplatser 
och vinteruppläggningsplatser 
ökar över nivåer som gör att 
många måste avstå från ett 
annars lättillgängligt friluftsliv. ”

© Strängnäs Kommun och Lantmäteriet
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11. ”...för några år sedan 
kom det på tal om att 
skapa en promenadväg 
utefter Råckstaån, när 
kommer den till stånd?”

16. ”Förslag om 
renovering av 
Fridhemsparken”

Sammanställning från ”församråd” 2010-09-03 – 2010-09-30:
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Viktiga utgångspunkter – 
vattenförvaltning och 
fysisk planering 

Nationella, regionala och lokala mål 

Nationella och regionala miljökvalitetsmål 
De 16 nationella miljökvalitetsmål som antagits av regeringen beskri-
ver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att 
samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Miljökvalitetsmålen 
syft ar bland annat till att främja människors hälsa, värna den biolo-
giska mångfalden och naturmiljön och bevara ekosystemens långsik-
tiga produktionsförmåga. Målen ska nås inom en generation, det vill 
säga 2020 (för klimatmålet 2050) vilket innebär att alla aktörer måste 
engagera sig och ta sin del av ansvaret. Kommunerna har en central 
roll i ansträngningarna att nå miljökvalitetsmålen. På ett konkret sätt 
kan kommunerna bidra till att målen uppnås, inte minst genom 
tillämpning av Miljöbalken och Plan- och bygglagen. Genom över-
siktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser har kommuner 
möjlighet att påverka utvecklingen i rätt riktning. 

De miljökvalitetsmål som särskilt berör vattenstatus och fysisk 
planering inom Strängnäs kommun är Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning, Bara 
naturlig försurning, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 
Gift fri miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. 

 Fram till 2010 fanns i Södermanland regionalt anpassade delmål 
för alla miljömål utom Storslagen fj ällmiljö. De fl esta delmål löpte ut 
2010. Vid slutuppföljningen av dessa tog länsstyrelsen beslut om att 
avsluta de regionala miljömålen. Även nationellt har delmålen utgått 
och ersätts successivt med nya etappmål. Etappmålen anger stegen mot 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Södermanland står ändå 
inte utan regionala miljömål. Som regionala miljömål gäller nu de 
nationella miljökvalitetsmålen med tillhörande preciseringar och 
etappmål som regeringen har beslutat om. 

De nationella miljökvalitetsmålen
På hemsidan www.miljomal.nu 
fi nns regeringens beslutade 
preciseringar av miljökvalitetsmålen 
samlade.
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Mälarens vattenvårdsförbund har tagit fram delmål för Mälaren 
utifrån tre av de nationella miljömålen, nämligen Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag samt Gift fri miljö. Nedan följer några av 
de mål som har ställts upp för Mälaren:
• År 2010 har fosfor- och kvävetillförseln från mänsklig verksamhet 

till Mälaren minskat kontinuerligt jämfört med 1995 års nivå. 
Syft et är att motverka övergödning, och ambitionsnivån är en 
minskning av näringsämnen med 10 procent (målet har löpt ut, i 
dagsläget fi nns inga uppgift er om ny målformulering i aktuell 
fråga).

• Strandzonens biologiska funktion ska bibehållas.
• Mälarens tillgänglighet för friluft sliv ska vara god. 
• Yrkesfi ske och fritidsfi ske ska främjas. 
• Mälarens vatten ska inte innehålla ämnen och organismer som 

kan hota människors hälsa och miljön. 
• Mälarens vatten ska vara av en sådan kvalitet att dricksvatten kan 

framställas med enkla och resurssnåla processer. 
• Fartygstrafi ken ska ske på ett säkert sätt så att skadliga miljöeff ek-

ter inte kan uppstå.
Genom att dessa gemensamma miljömål förverkligas hoppas vatten-
vårdsförbundet att de intressen som fi nns runt Mälaren ska kunna 
tillvaratas på bästa sätt.

Lokala mål
I Strategisk plan 2011-2014 för Strängnäs kommun (fastställd av 
kommunfullmäktige 2010-12-13 och reviderad 2011-10-31) framgår 
att ett av kommunens fyra perspektiv/fokusområden handlar om 
samhälle och miljö. Utifrån detta perspektiv presenteras ett antal 
övergripande mål med koppling till syft et med Blåplanen. I det första 
målet anges att kommunen, genom en medveten planering av den 
fysiska miljön, ska förebygga miljöproblem och på så sätt arbeta för en 
hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här. Som 
politisk inriktning belyses bland annat behovet av krav på miljö- och 
klimatanpassning vid byggande.  I mål tre anges att kommunen ska 
vara ett föredöme inom miljöområdet och genom samarbete med 
företagare och andra aktörer minska sin klimatpåverkan. I den 
politiska inriktningen lyft s behovet av att våra sjöar och vattendrag 
renas, till exempel genom dagvattendammar, våtmarker och kantzoner 
i jordbruket. Det framgår även att vatten och avlopp ska byggas ut i 
kommunens omvandlingsområden enligt en fastställd tidplan. Som 
politiska prioriteringar inom mål tre anges att det krävs ett aktivt 
arbete med att minska övergödningen av sjöar och vattendrag, att det 
krävs ett systematiskt arbete med förorenade områden i kommunen 
och eft erbehandling av dessa, att det krävs ett off ensivt vattenarbete 
utifrån ett helhetsperspektiv, samt ett arbete där Strängnäs kommun 
tillsammans med andra kommuner samverkar för att främja energief-
fektiviseringar.  Kommunfullmäktige har, 2011-04-26, även antagit en 
Klimat- och energiplan inkluderande energieff ektiviseringsstrategi som 
närmare behandlar bland annat ansvarsfördelningen för uppfyllelsen 
av målet Levande sjöar och vattendrag.
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Strandskyddsregler 
Strandskydd är en form av naturskydd med syft e att trygga tillgången 
till platser för bad och friluft sliv åt allmänheten, samt med syft e att 
skydda livsvillkoren för växter och djur på land och i vatten (7 kap. 15 
§ Miljöbalken (1998:808)). Inom kommunen gäller generellt etthundra 
meter strandskydd utmed Mälaren, mindre insjöar och tjärnar. 
Tidigare har det funnits ett länsstyrelseförordnande gällande ett trettio 
meters strandskydd runt vissa namngivna vattendrag. Det har också 
funnits undantag för övriga vattendrag från strandskyddet. Dessa 
förordnanden är dock upphävda och för närvarande gäller etthundra 
meters strandskydd för alla vattendrag. Inom vissa strandpartier kan 
det dock fi nnas behov av utökat strandskydd (upp till trehundra 
meter), i kapitlet Områden i behov av utökade strandskyddsområden 
redovisas hur frågan har behandlats i Strängnäs kommun. Sedan 
tidigare fi nns ett beslut om utvidgat strandskydd (300 meter) vid den 
östligaste av Tuna holmar och Kråkholmen i Prästfj ärden. Det är 
länsstyrelsen som beslutar om utvidgade strandskyddsområden behövs 
längs vissa sträckor för att säkerställa något av strandskyddets syft en (7 
kap. 14 § Miljöbalken (1998:808)).

Länsstyrelsen får i enskilda fall även besluta om upphävande av och 
dispens från strandskydd i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 18 § 
och 18 a § Miljöbalken (1998:808). Även kommunen kan besluta om 
dispenser (7 kap. 18 b § Miljöbalken (1998:808)) och upphävande av 
strandskydd i detaljplaner (4 kap. 17 § Plan- och bygglagen 
(2010:900)). 

Ett beslut om upphävande får dock inte avse ett sådant område som 
omfattas av länsstyrelsens beslutanderätt och det krävs enligt 7 kap. 18 
c – 18 g §§ Miljöbalken (1998:808) särskilda skäl för att en prövning 
ska leda till upphävande av eller dispens från strandskyddet.

Områden för landsbygdsutveckling  
i strandnära lägen
Kommunen kan i sin översiktliga planering peka ut områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden (3 
kap. 5 § Plan- och bygglagen (2010:900)). Tanken är att det inom dessa 
områden ska vara lättare att få dispens från eller upphäva strandskyd-
det.

Med områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses 
enligt 7 kap. 18 e § Miljöbalken (1998:808) områden som:

1. är lämpliga för utvecklingen av landsbygden,
2. är av sådant slag och i omfattning så begränsade att strandskyd-

dets syft en fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syft en 

a) i eller i närheten av tätorter,                                                             
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Veda 
vid Storfj ärden i Ångermanland eller från Skataudden vid Näske-
fj ärden till gränsen mot Finland,                                                          
c) på Gotland, eller                                                                                 
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, 
Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och Skattungen, om det 
råder stor eft erfrågan på mark för bebyggelse i området, och

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot 
Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från 
Veda vid Storfj ärden till Skataudden vid Näskefj ärden.

En utvärdering och översyn 
av tillämpning och utfall 
av det nya regelverk för 
strandskydd, inklusive frågan 
om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen (LIS), som 
trädde i kraft 2009 och 2010 
pågår. Se blåmarkerad texruta 
sidan 83.
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Vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strand-
skyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
ska man, enligt 7 kap. 18 d §, därmed beakta om ett strandnära läge för 
en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveckling-
en av landsbygden. 

Vad räknas som landsbygd?
Av begreppet landsbygd fi nns ingen enhetlig defi nition. Beroende på 
ändamål och sammanhang defi nieras begreppet olika. Enligt Statis-
tiska Centralbyråns (SCB:s) defi nition av tätorter ska en tätort ha 
minst 200 invånare och det ska vara högst 200 meter mellan husen. 
Det som blir kvar utanför tätorterna skulle därmed kunna tolkas 
utgöra tätortsnära landsbygd och landsbygd. 

I Strängnäs kommun fi nns enligt statistik från 2010-06-30 sju orter 
med mer än 200 invånare; Strängnäs stad, Mariefred, Åkers Styck-
ebruk, Stallarholmen, Tosterö, Härad och Merlänna. Vansö anges ha 
200 invånare. Enligt ovanstående defi nition skulle resterande delar av 
kommunen, utanför de åtta orterna, utgöra landsbygd med cirka en 
fj ärdedel av kommunens invånare. 

Glesbygdsverkets defi nition av gles- och landsbygder utgår från 
tillgänglighet till service och arbetsmarknad (Tillväxtverket har tagit 
över verksamheten som tidigare fanns inom Glesbygdsverket). 
Glesbygder defi nieras som områden med mer än 45-minuters bilresa 
till närmaste tätort med mer än 3000 invånare, samt öar utan fast 
landsförbindelse. Som tätortsnära landsbygd räknas områden som 
fi nns inom 5-45 minuters bilresa till tätort med över 3000 invånare. 
För att räknas som en tätort krävs enligt denna defi nition mer än 3000 
invånare, även områden inom 5 minuters bilresa bedöms ingå i en 
tätort.

Enligt verkets defi nition är det endast Strängnäs stad och Mariefred 
som utgör tätorter. Resterande delar av kommunen får därmed räknas 
utgöra landsbygd, alternativt tätortsnära landsbygd. 

De olika defi nitionerna bidrar till olika mycket landsbygd att 
förhålla sig till i arbetet med att identifi era LIS-områden. I denna 
Blåplan har utgångspunkten varit att det inom eller i direkt anslutning 
till städerna Strängnäs (inklusive bebyggelsen på sydvästra Tosterön) 
och Mariefred inte är aktuellt med LIS. I dessa städer fi nns fungerande 
samhällsstrukturer, tydliga servicenoder och redan goda utvecklings-
potentialer. Från Strängnäs stad fi nns även en tydlig koppling västerut 
till Härad. Förutom en bebyggelseutveckling inom Härad kommer 
sambandet, enligt fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad 
– Härad, att förstärkas ytterligare genom nya bostads- och verksam-
hetsområden längs Överåsvägen (gamla E20) . De utvecklingsstrategier 
som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen kan på sikt förbättra 
servicen i Härad och stärka ortens identitet. 

Stallarholmen, Åkers Styckebruk och Länna kan, med utgångspunkt 
från SCB:s defi nition ovan, beskrivas som mindre tätorter på landsbyg-
den. Förutsättningarna för vidareutveckling av dessa noder skiljer sig 
från planeringsförutsättningarna inom Strängnäs stad och Mariefred. 
Stallarholmen, Åkers Styckebruk och Länna behandlas i kapitlet 
Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen.

I kapitlet Kommunspecifi ka planeringsförutsättningar redovisas 
viktiga aspekter som hänsyn tagits till under arbetet med att identifi era 
inom vilka delar av kommunen som LIS eventuellt kan övervägas.
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Vattenförvaltning och     
miljökvalitetsnormer för vatten
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt har 2009 
beslutat om miljökvalitetsnormer enligt 5 kap 1 § Miljöbalken 
(1998:808) och 4 kap 8 § förordningen (2004:660) om förvaltningen av 
kvaliteten på vattenmiljön. Miljökvalitetsnormerna är en del av det 
svenska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten, där målet är att 
alla vattenförekomster ska ha god status till år 2015. Direktivet har 
medfört att vattenmyndigheterna och länsstyrelserna har kartlagt och 
analyserat alla vattenförekomster, fastställt kvalitetskrav och upprättat 
åtgärdsprogram. Med vattenförekomst avses en sjö, ett vattendrag, 
kustvatten eller grundvatten över en viss storlek. Begränsningen har 
gjorts av praktiska skäl men grunden är att alla vatten oavsett storlek 
ska uppnå vattendirektivets mål. Miljökvalitetsnormerna anger de 
kvalitetskrav, med avseende på ytvatten och grundvatten, som ska 
uppnås för varje vattenförekomst inom vattendistriktet. 

Målet med vattendirektivet är, som nämnts, att minst god status ska 
uppnås i alla vattenförekomster senast den 22 december 2015. Andra 
kvalitetskrav har fastställts där det fi nns särskilda skäl. För många 
vattenförekomster som har problem med övergödning har miljökvali-
tetsnorm istället bestämts till att god status ska uppnås till 2021. Att 
miljökvalitetsnormen fastställts med en tidsfrist längre fram än år 2015 
utgör inget skäl att avvakta med nödvändiga åtgärder. Viktigt att 
komma ihåg är att statusen inte heller får försämras. I Strängnäs 
kommun fi nns i dagsläget 9 sjöar, 7 vattendrag samt 34 grundvattenfö-
rekomster som är statusklassade och för vilka miljökvalitetsnorm 
fastställts.

Miljökvalitetsnormerna anges i kvalitetstermer för vilka det fi nns 
föreskrift er om från Naturvårdsverket och Sveriges Geologiska 
Undersökning. För ytvatten anges i kvalitetstermerna ”hög”, ”god”, 
”måttlig”, ”otillfredsställande” eller ”dålig” med avseende på ekologisk 
status och ”god” eller ”uppnår ej god” för kemisk status. Den ekolo-
giska statusen utgår främst från förutsättningarna för växt- och 
djurlivet och utgörs av en sammanvägd bedömning av biologiska, 
fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska förhållanden. Den kemiska 
ytvattenstatusen baseras på koncentrationer av de ämnen som har 
EU-gemensamma miljökvalitetsnormer och/eller som är upptagna på 
EU:s lista över prioriterade ämnen samt ytterligare åtta ämnen. För 
Sverige fi nns dock ett generellt undantag för kvicksilver med anledning 
av de höga bakgrundsvärdena som fi nns här. 

För grundvatten klassifi ceras kemisk vattenstatusen samt kvantitativ 
status som ”god” eller otillfredsställande”. Grundvattnets kemiska 
status baseras på koncentrationerna av ett antal kemiska ämnen samt 
konduktivitet medan den kvantitativa statusen grundas på mängden 
grundvatten som tas ut i förhållande till mängden grundvatten som 
nybildas. 

Den ekologiska statusen utgår 
främst från förutsättningarna för 
växt- och djurlivet och utgörs av en 
sammanvägd bedömning av 
biologiska, fysikalisk-kemiska och 
hydromorfologiska förhållanden. 
Statusen ger en bild av vattnet och 
dess livsvillkor.
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Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedel som kommunen, 
enligt 5 kap 3 § Miljöbalken (1998:808) samt 2 kap 10 § Plan- och 
bygglagen (2010:900), ska ansvara för att de följs. Vattenmyndigheten 
för Norra Östersjöns vattendistrikt har dessutom beslutat om ett 
åtgärdsprogram för distriktet. Åtgärdsprogrammet ställer krav på 
kommuner och myndigheter inom distriktet att genomföra vissa 
generella åtgärder i syft e att uppnå miljökvalitetsnormerna. Åtgärderna 
är bindande för kommuner och myndigheter och ska vara påbörjade 
senast den 2012-12-22. Ett nytt åtgärdsprogram kommer att beslutas 
om 2015-12-22. I det nuvarande åtgärdsprogrammet anges sex 
åtgärder som kommunerna ansvarar för. Åtgärdskraven och resone-
mang om hur kommunen uppfyller dessa fi nns i kapitlet Kommunens 
vattenförvaltning. Ett av åtgärdskraven, som är en av anledningarna till 
att denna Blåplan upprättats, är att kommunerna behöver utveckla sin 
planläggning och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten 
uppnås och inte överträds. Detta innebär att kommunen i samband 
med översiktsplanering, detaljplanering, bygglovsprövning och annan 
tillståndsgivning måste ta hänsyn till och analysera konsekvenser av 
den aktuella åtgärdens totala påverkan så att miljökvalitetsnormen inte 
hindras från att uppnås. Den fysiska planeringen är en viktig del i att 
miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas. Att avgöra vilka konsekvenser 
olika typer av mark- och vattenanvändning har för vattnet i en viss 
vattenförekomst kan dock vara en komplicerad uppgift  som kräver 
kunskap om vattnets nuvarande status och miljöproblem samt  
befi ntlig och framtida miljöpåverkan.

I planeringsarbetet är det viktigt att komma ihåg att vattnet inte 
rättar sig eft er administrativa gränser. I vattenförvaltningsarbetet 
arbetar man eft er avrinningsområden och då olika typer av markan-
vändning kan påverka vattnet nedströms i systemet i avrinningsområ-
det är det av stor vikt att samråda med berörda angränsande kommu-
ner.

I kapitlet Kommunspecifi ka planeringsförutsättningar redovisas de i 
Strängnäs kommun klassade vattenförekomsters nuvarande status, 
bakomliggande miljöproblem och fastställd miljökvalitetsnorm. Vidare 
påvisas områden som särskilt måste beaktas vid planering och byg-
gande, och områden som behöver prioriteras att utredas närmare i 
lokala åtgärdsprogram. I förslagskapitlet Kommunens vattenförvaltning 
redovisas de övergripande åtgärder samt förslag på framtida arbetssätt 
som kommunen måste få till stånd för att miljökvalitetsnormerna ska 
uppnås. 

Statusklassningen uppdateras regelbundet i takt med att nya 
inventeringar och provtagningar genomförs. Uppgift erna i Viss 
uppdateras dock endast med vissa intervall. Det senast uppdaterade 
underlaget angående statusklassningar fi nns i länsstyrelsernas kart-
tjänst Vattenkartan (www.viss.lst.se). Kontakt kan även tas med 
länsstyrelsen för att få ta del av aktuell information.
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Klimatförändringar,    
översvämningsrisker och reglering  
av vattennivån i Mälaren
Klimat-och sårbarhetsutredningens (SOU 2006:94) beräknade 
klimatscenarier visar entydigt att framtiden kommer att innebära ett 
varmare klimat och därmed förändringar av tillrinningen till Mälaren 
och förändringar i vattenståndet. Höga vattenstånd förekommer 
troligtvis i första hand vintertid och lågvattennivåer på sommaren. 
Detta beror på att vintrarna beräknas bli mer instabila med kortvariga 
snötäcken och därav mer avrinning. 

Översvämningsriskerna runt Mälaren är idag oacceptabelt stora. 
Hotet ligger i de potentiellt stora vattenfl öden som fi nns till Mälaren 
vid långvariga regnperioder eller vid snösmältning. Det stora tillfl ödet 
i kombination med begränsningar i möjligheterna att släppa ut vatten 
via de luckor och kanaler som fi nns från Mälaren till havet innebär en 
stor risk. En översvämning av Mälaren skulle drabba infrastruktur och 
dricksvattenförsörjningen i Mälarregionen hårt. För att minska 
riskerna och säkra tillgången på dricksvatten för Mälarens invånare 
behöver Mälarens avtappningskapacitet byggas ut. I samband med den 
ombyggnad av Slussen som Stockholms stad genom Slussenprojektet 
planerar, ges möjligheten att anpassa anläggningen till en utbyggd 
avtappningskapacitet i Slussen/Söderström och en ny reglering av 
Mälaren. Genom den utökade avtappningskapaciteten beräknas de 
riskerade översvämningsnivåerna minska med över en meter. En ökad 
avtappningskapacitet är av stor betydelse för att minska riskerna för att 
befi ntlig strandnära bebyggelse inte ska hamna under vatten. En 
minskad risk för översvämningar i Mälaren innebär även positiva 
konsekvenser för dricksvattenförsörjningen genom bland annat att 
risken för föroreningsspridning från översvämmade områden och 
bräddning av avloppsvatten reduceras. Regleringen är en kompromiss 
mellan olika intressen. Vattenförsörjning, jordbruk, sjöfart, fi ske, biolo-
gisk mångfald och infrastruktur har var för sig olika intressen av låga 
respektive höga vattennivåer. 

Riskerna för översvämningar runt Mälaren styrs till största delen av 
klimatet och hur Mälaren kan regleras. Det största framtidsproblemet 
är stigande havsvattenstånd. Enligt klimatforskarnas senaste rön är det 
möjligt att havsnivån kommer att stiga med kring 1 meter under de 
kommande 100 åren på grund av den globala uppvärmningen. 
Mälarens vattenyta ligger idag i genomsnitt omkring 70 cm högre än 
havsvattenytan. Landhöjningen i Mälardalen är ca 5 mm per år, det vill 
säga 50 cm på 100 år. På lång sikt kommer alltså havsnivån att vara 
högre än Mälaren, eft ersom havsnivåhöjningen kommer att fortsätta 
under lång tid framöver. Teoretiskt sett så kommer nivåskillnaden 
mellan Mälaren och Saltsjön år 2100 vara knappa 20 cm. Problem 
kommer, givet ovanstående antagande, att uppstå långt före dess 
eft ersom havsnivån har naturliga svängningar till följd av förändringar 
i bland annat vind och temperatur.
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Länsstyrelserna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland 
och Örebro har gemensamt gjort en förstudie som visar på tre tänk-
bara sätt att anpassa Mälaren till ett stigande hav. Nollalternativet är att 
inte göra någonting, att låta Mälaren bli en havsvik. Det innebär att 
befolkningen runt Mälaren måste hämta sitt dricksvatten någon 
annanstans, till exempel från Dalälven eller Vättern, med långa och 
sårbara vattentunnlar som följd. Alternativet innebär dessutom att 
bebyggelse som ligger i närheten av vattnet på sikt måste fl yttas eller 
skyddas. Ett annat alternativ är att höja Mälaren och slussarna i samma 
takt som havet med stor risk för att bebyggelse och infrastruktur 
hamnar under vatten. Det tredje alternativet i förstudien är att bygga 
barriärer och vallar i Stockholms skärgård. Flera problem skulle dock 
uppstå med detta alternativ, både miljömässiga och tekniska. Till 
exempel skulle allt vatten som i dag rinner ut från Mälaren behöva 
pumpas ut mekaniskt vid stängda fördämningar. Alla alternativen 
utgår från att nya Slussen, avtappningskapaciteten och regleringen är 
genomförd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i särskilt 
uppdrag av regeringen fått att analysera och bedöma konsekvenserna 
av en översvämning i Mälaren för olika samhällssektorer. MSB ska 
även stödja kommunerna att identifi era områden som hotas av 
översvämning, ras och skred samt att bevilja statliga bidrag till förebyg-
gande åtgärder mot naturolyckor, vara vägledande för risk- och 
sårbarhetsanalyser med mera. Resultatet av MSB:s uppdrag redovisas i 
slutrapporten Konsekvenser av en översvämning i Mälaren, samt i 
tillhörande bilagor. Via MSB:s hemsida nås även en karttjänst där 
områden som hotas av översvämning redovisas. 

Sex län och ett 40-tal kommuner ligger mer eller mindre inom 
Mälarens avrinningsområde. För att på ett korrekt och gemensamt sätt 
kunna diskutera konsekvenser av ett stigande vattenstånd i Mälaren 
ska samtliga myndigheter och kommuner på sikt övergå till höjdsyste-
met RH 2000.

Vattenverksamheter enligt    
11 kapitlet Miljöbalken
Bebyggelse medför oft a, förutom de direkta konsekvenserna såsom 
ökad belastning från dag- och avloppsvattenutsläpp, även indirekta 
konsekvenser och en annan typ av påverkan på våra vattenområden, 
både idag och framledes. Detta kan exempelvis vara byggande av 
bryggor, ökad båttrafi k, markavvattning, muddring, strandpromenader 
och annan modifi ering av stränderna. Vissa av dessa aktiviteter är så 
kallade vattenverksamheter, ett juridiskt begrepp som omfattas av 
anmälnings- och tillståndsplikt enligt 11 kapitlet miljöbalken 
(1998:808). Vad som avses med vattenverksamhet defi nieras i 11 kap. 2 
§ miljöbalken. 
 
Med vattenverksamhet avses:

1. uppförande, ändring, lagning och utrivning av dammar eller 
andra anläggningar i vattenområden, fyllning och pålning i 
vattenområden, bortledande av vatten från eller grävning, 
sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder 
i vattenområden om åtgärden syft ar till att förändra vattnets 
djup eller läge,
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2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar för 
detta,

3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt 
utförande av anläggningar och åtgärder för detta, och

4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när det inte är fråga 
om avledande av avloppsvatten, eller som utförs för att sänka 
eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, 
när syft et med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets 
lämplighet för något visst ändamål (markavvattning). 

Vilken påverkan de enskilda åtgärderna har på vattens ekologi kan vara 
svårt att påvisa men sammantaget kan ingreppen i exploateringstäta 
områden medföra stora konsekvenser för växt- och djurarters livsmil-
jöer. Nedan beskrivs kortfattat vilken miljöpåverkan olika typer av 
verksamheter i vatten kan ge och vilka skyddsåtgärder som kan vidtas.

 

Typisk miljöpåverkan från vattenverksamheter
Dammar, turbiner och felaktigt anlagda kulvertar och vägtrummor är 
exempel på vandringshinder som är skapade av människan. Vand-
ringshinder förhindrar fi skvandring men även passage för andra 
vattenlevande organismer och kan förhindra arternas möjligheter till 
spridning och återkolonisation. För att möjliggöra passage kan istället 
vägtrummor av typ valvbåge och bro anläggas alternativt komplettera 
med konstgjorda fi skvägar och omlöp.

 I samband med schaktning, sprängning och muddring kan det 
uppstå skador på bottenmiljön och grumling av vattenområdet. Fisk 
och andra vattenlevande växter och djur kan tillfälligt fl y området 
under den tid arbetena pågår men om påverkan är stor kan det leda till 
att individer skadas eller dör. Fiskar med simblåsa är mycket känsliga 
för sprängning. Grumling av vattnet kan ge som följd att botten täcks 
av sedimenterat material vilket är negativt för fi ltrerande djur, exem-
pelvis musslor, och insektslarver. Grumling vid lekbottnar kan orsaka 
ökad dödlighet av ägg och yngel och i värsta fall förstöra lekbotten helt. 
Om sedimenten innehåller föroreningar fi nns även risk för att dessa 
frigörs och sprids. För att minska de negativa eff ekterna vid schaktning 
muddring och sprängning bör dessa arbeten utföras sen höst och 
vinter då den biologiska aktiviteten är som lägst. Tekniska lösningar 
såsom avskärmningar och ridåer av repellerande ljud som skrämmer 
bort akvatiska djur från området kan minska skador på fl ora och 
fauna. Arbetena bör anpassas till platsen vilket kräver kunskap om 
bland annat områdets topografi , strömningsförhållanden och vilka 
arter platsen hyser.

Många vattenverksamheter leder till att vattnets läge förändras 
permanent eller varierar inom vissa intervall. Nivåregleringen påverkar 
många arter och biotoper negativt. Fiskar kan stranda eller spolas bort 
vid snabba och stora variationer i vattenfl ödet medan andra arter och 
naturtyper istället kräver naturliga vattenståndsfl uktuationer. Även här 
kan föroreningar i sediment frigöras och spridas då vattnets djup och 
läge förändras. Vid reglering bör de naturliga fl öden som fritt ström-
mande vattendrag har eft erliknas. 



22 / Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03

 Markavvattning har genom tiderna skett i syft e att sänka grundvat-
tennivåerna och få mer odlingsbar mark. Även om omfattningen av 
nydikning idag är liten fortgår eff ekterna av tidigare markavvattning 
länge. Grumling, förändring av vattenkemin och vegetationsföränd-
ringar är några av de negativa eff ekter som dikning kan medföra. Val 
av metod och teknik vid dikesrensning kan ha betydelse för risken för 
skador på växt- och djurlivet. 

 En vattenverksamhet får bedrivas endast om dess fördelar från 
allmän och enskild synpunkt överväger kostnaderna samt skadorna 
och olägenheterna av den. Genom att tidigt i planeringsskedet under-
söka och bedöma vilka konsekvenser exploateringen får kan de 
negativa konsekvenserna för vattenmiljön även i förlängningen 
minskas eller helt undvikas.
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Kommunspecifi ka    
planeringsförutsättningar 

Funktioner och kvalitéer inom  
kommunens vattenområden 

Båtlivet
De båtklubbar som är aktiva inom kommunen idag är främst Båtklub-
ben Gripen, Strängnäs Segelsällskap, Mariefreds Båtklubb och Stallar-
holmens Båtklubb. Föreningarna har egna anläggningar med klubb-
hus, bryggor, båtplatser, gästplatser och båtuppläggningsplatser. 
Stallarholmens båtklubb och Mariefreds båtklubb har även så kallade 
klubbholmar. Förutom klubbarnas verksamheter bedrivs även hamn-
verksamhet av entreprenör upphandlad av kommunen (i Strängnäs 
och Mariefred), samt av olika föreningar med enskilda bryggor där 
båtplatser hyrs ut. 

Under arbetet med denna Blåplan har dialoger förts med ovan 
nämnda båtklubbar. Klubbarna har på analoga och digitala kartor, 
samt vid två genomförda båtturer fått lämna sina synpunkter och idéer 
vad gäller förutsättningar för ett fungerande båtliv i kommunen. 

Nedan har de delar av insamlat material som beskriver viktiga 
platser för båtlivet i kommunen sammanställts (nummer i texten = 
nummer på kartan). Under kapitlet Förslag presenteras sedan en 
sammanställning av viktiga utgångspunkter för framtiden, samt mer 
platsspecifi ka idéer som inkommit från båtklubbarna. 

Ulvhällsfjärden-Strängnäsfjärden-Tynneslöfjärden-Arnöfjärden m.fl .
I Strängnäsfj ärden fi nns idag två större sammanhållna brygganlägg-
ningar vid Västerviken och vid Eldsundsviken, dessutom fi nns ett antal 
mindre gemensamhetsanläggningar i form av bryggor. 

Småbåtshamnen i Västerviken (1), med 431 fasthamnplatser och 60 
gästhamnplatser, drivs av entreprenör upphandlad av kommunen. I 
viken fi nns en sjömack (som på grund av hamndjupet, 3-4 meter, dock 
inte är tillgänglig för större båtar), toaletter, duschar, utrustning för 
septiktanktömning, hamnkontor och turistinformation. Det centrala 
läget, med många människor i rörelse, minskar risken för skadegörel-
ser och stölder. I Visholmsviken (3), väster om Västerviken och 
Visholmen, fi nns ytterligare bryggplatser, även dessa förvaltas av en 
entreprenör, upphandlad av kommunen.
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I viken vid Abborrberget (4), mittemot Västerviken, fi nns några 
båtbryggor. En av bryggorna tillhör en entreprenör, de andra sköts av 
olika föreningar. I den fördjupade översiktsplanen för Strängnäs stad 
– Härad pekas viken ut som en lämplig plats för en småbåtshamn. 

Nordväst om Västerviken ligger Eldsundsviken (2) där Båtklubben 
Gripen bedriver sin verksamhet. Slipområdet/småbåtshamnen består 
av ett inhägnat område med sex bryggor, uppläggningsplats för 
vinterförvaring av båtar, två slipar (räls), fundament för mastkran, 
bodar samt grusad upptagningsramp för trailer. På båtklubbens 
område utanför inhägnaden fi nns även en mindre sjösättningsramp 
tillgänglig för allmänheten. I kommunens fördjupade översiktsplan för 
Strängnäs stad – Härad har ett stort område, med utgångspunkt från 
det gamla regementsområdet och Eldsundsviken, pekats ut som ett 
utvecklingsområde där en ny stadsdel med bostäder och verksamheter 
planeras. För den första etappen av Norra Staden, som området kallas, 
har ett program tagits fram. Då tanken är att området runt viken ska 
förvandlas till en ny stadsdelskärna krävs en omdaning av hamnområ-
det framförallt i form av ökad tillgänglighet för allmänheten. Dialoger 
förs mellan kommunen och Båtklubben Gripen med förhoppningen 
att hitta en ny plats där klubben kan bedriva sin verksamhet. 

Öster om Eldsundsviken, vid ön Långnäsan, fi nns en naturhamn 
med bra bad- och fi skemöjligheter (5). Längre norrut på Tosterön vid 
Sanda fi nns nere vid vattnet ett mindre varv, utrymme för vinterförva-
ring av båtar, samt en mastkran (6). Ytterligare längre norrut, på 
Fogdö, ligger Vårfruberga kloster – en besöksvärd plats där det även 
fi nns en badplats (7).  

Vattenområdet runt öarna Segersön, Gubben (före detta kroghol-
me), Skåningsholmen och Kungsbergsskären kan beskrivas som ett 
populärt fritidsområde med naturhamnar, tilläggsplatser, och goda 
möjligheter till fi ske och bad (8). På Skåningsholmen fi nns fi na 
strövområden och torrdass, holmen används oft a som natthamn av 
fritidsbåtar från västra Mälaren. Enligt Båtklubben Gripen fi nns här 
goda utvecklingsmöjligheter.

På andra sidan av Fogdön, vid Björsundet, fi nns ett privat mindre 
renoveringsvarv (9).

Ulvhällsviken, vattenområdet Söder om Västerviken och Strängnäs 
stadskärna, kan beskrivas som ett område där olika typer av båtverk-
samheter samsas. Närmast stadskärnan fi nns vid kvarteret Domherren 
en mindre sjösättningsramp tillgänglig för allmänheten (10). Söder om 
rampen, i Nabbviken, ligger en småbåtshamn inom vilken en stor 
brygga förvaltas av en entreprenör, en tillhör kommunen och resten 
sköts av olika arrendatorer (11). I dagsläget fi nns cirka 100 fasta 
båtplatser. Vid Ulvhälls Herrgårds brygga fi nns cirka 10 gästhamnplat-
ser (12).

Längst in i Ulvhällsviken är karaktären lite mer industriell.  Här 
fi nns en reparationsverkstad för motorer med en slip för mindre båtar 
(13). Öster om motorverkstan ligger Gorsinge hamn (14). Här 
hanteras främst spannmålstransporter till och från intilliggande 
verksamheter. Området består av en kaj och en större kran med 
möjlighet till att lyft a större båtar. Hamnen har i dag tillstånd att ta 
emot ett mindre antal båtar och landverksamheten är begränsad. 

Strängnäs Segelsällskap har sin verksamhet på båtudden vid Löt, 
strax öster om Gorsinge hamn (15). Inom verksamhetsområdet fi nns 
plats för uppläggning av cirka 230 båtar, en sjösättningsramp för båtar 
som inte är större än att de kan förfl yttas med trailer/släpvagn, en kran 
för lyft  på upp till tio ton och vid kajen fi nns en mastkran för påmast-
ning av segelbåtar. Inom området fi nns även en miljöstation, en 
brygga, toaletter, tillgång till färskvatten och el, samt en jolleramp och 
förvaring av båtar för den ungdomsverksamhet som klubben bedriver. 
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I Segeröfj ärden, öster om Ulvhällsfj ärden, ligger Segerön – ett 
populärt utfl yktsmål för bad som är lätt att nå med mindre båtar (16). I 
Segeröfj ärden ligger även Stora Skinnpälsen som är en populär ö att 
besöka under dagsturer, här fi nns goda möjligheter till fi ske och bad 
(17). Även Stora Trollskär (18), väster om Tynnelsö, är ett populärt 
utfl yktsmål, liksom själva Tynnelsö med Tynneslö slott (19). Tillgäng-
ligheten till ön och slottet är idag dock dålig för allmänheten (bryggan 
är privat). Strax söder om Tynnelsö ligger Askholmen (20). Här fi nns 
Segelsällskapets klubbhus, förtöjningsplatser, mulltoalett och bastu.  

Vid Hornuddens Trädgård på Aspö fi nns en gästhamn med cirka 8 
båtplatser (21).

Längre norrut, utanför Algö på Selaön, fi nns ett område med 
mindre öar (22). Här fi nns naturhamnar i Algöviken, vid ön Lönn-
hamn samt vid Grytholmarna. Väster om detta område, i Morraröfj är-
den, ligger Tallskär, ett populärt fritidsområde för ”båtfolk” (23).

Stallarholmsfjärden-Herresta m.fl .
Strax öster om Stallarholmsbron vid Strandvägen ligger Stallarholmens 
båtklubbs ”hemmahamn” med två bryggor där totalt 74 båtar kan 
förtöjas (24). Vid Östa (väster om Stallarholmsbron) ligger klubbens 
andra lite mindre hamnområde (25). Vid båda hamnarna fi nns 
utrymmen för vinteruppläggning. Mitt emot ”hemmahamnen” ligger 
en båtmack och en gästhamn (26).

Stallarholmsbron är en såkallad ”svängbro”. Då bron är stängd är 
den segelfria höjden 3,1 meter och den fria bredden 20 meter. Enligt 
uppgift  från Stallarholmens båtklubb passerar närmare 6000 båtar 
bron under sommarmånaderna. Enligt klubben fi nns det behov av att 
tillfälligt kunna förtöja sin båt i väntan på broöppning. 

Väster om Stallarholmen, i Vaxängsfj ärden, ligger den lilla ön 
Norrskär (27). Vattenområdet runt ön används som naturhamn och på 
ön fi nns mindre bryggor och en toalett som sköts av kommunen. 

Öster om Stallarholmen, nedanför Husby Tegelbruk, fi nns ett 
strandområde som fyllts ut och som idag används som båtupplag (28). 
Den befi ntliga bryggan, som tidigare användes för utforsling av tegel 
med stora båtar, används idag främst för iläggning och upptagning av 
småbåtar.  I gällande detaljplan har användningsområdet båtupplag, 
samt bryggor för småbåtar fastställts. I den gamla detaljplanen var 
området markerat för industriändamål. Då gällande detaljplan medger 
en utbyggnad av bostäder på båda sidor om tegelbruket kommer 
områdets karaktär förändras markant och eft erfrågan på båtplatser 
troligtvis öka i takt med att området byggs ut. Tillkomsten av bostäder 
kräver att verksamheterna inte får vara av det slag att de kan störa 
omgivningen. Behovet av ett varv av mer industriell karaktär, med 
möjlighet att serva större båtar i ortens närområde, kvarstår dock 
enligt Stallarholmens Båtklubb.

Vid Herresta tomtområde fi nns en båthamn som Herresta Båtklubb 
driver (29). Inom hamnen fi nns även ”gästplatser”. I viken söder om 
tomtområdet fi nns en, i ett regionalt perspektiv, populär naturhamn 
(30). I viken fi nns inga bryggor för förtöjning, här ligger man på svaj 
med sin båt. Dock fi nns en mindre badplats, mulltoaletter och soptun-
nor som sköts av kommunen.

 På klubbholmen Hagskär, belägen strax utanför Lövnäsviken, fi nns 
klubbstuga, mulltoalett, vindskyddad hamn och eldstad med tak (31). 
Stallarholmens Båtklubb delar klubbholmen med Enhörna båtklubb i 
Södertälje kommun.

Norr om Herresta, på Selaön, ligger Mälsåker Slott. Nedanför 
slotten fi nns endast en mindre brygga med plats för ett fåtal gästande 
båtar (32). 
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Gripsholmsviken- Marielundsfjärden-Visnaren m.fl .
Mariefreds Båtklubbs slipområde, uppdelat på två inhägnade områden, 
ligger vid Tredje Backe öster om Mariefred (33). I det södra området 
vid sjön fi nns sjösättningsramp, mastkran, verktygscontainer, red-
skapsbod, bod tillhörande jolleskola, ”snickarbod” med toalett, 
bockkran för båtlyft , båthus och båthall, klubbhus samt ytor för 
vinteruppläggning. Inom det norra området fi nns två större båthus. 
Sammanlagt fi nns inom slipområdet cirka 250 vinteruppläggningsplat-
ser (varav cirka 50 i dagsläget är lediga).

Mariefreds Båtklubbs slipområde är det enda området med anord-
nad vinteruppläggning i hela Mariefredsregionen. I Nykvarns kom-
mun fi nns dock Taxinge Båtklubb, men deras vinteruppläggningsplats 
är enligt Mariefreds Båtklubb fullbelagd. 

Strax väster om Mariefreds båtklubbsområde kommer en mindre 
småbåtshamn att etableras i anslutning till det nya bostadsområdet 
inom Tredje Backe (34). Småbåtshamnen (maxdjup 1,3 meter) skulle 
enligt detaljplanens gestaltningsprogram kunna rymma cirka 25 
båtplatser. I takt med att Mariefred växer och nya båtbryggor iord-
ningsställs kommer eft erfrågan på vinteruppläggningsplatser att öka.

Närmre Mariefreds stadskärna fi nns två sommarhamnar som drivs 
av en entreprenör. Den öster om stadskärnan rymmer fasthamnplatser 
(35) och hamnen väster om stadskärnan, mittemot Gripsholms slott, 
rymmer både fasthamnplatser och gästhamnplatser (36). Sammanlagt 
fi nns inom hamnarna cirka 287 fasthamnplatser och 80 gästhamnplat-
ser.

Kråkholmen, även kallad Förskär, öster om Mariefred är ett 
populärt utfl yktsmål med badstrand, grillar och bryggor med plats för 
cirka gästande 30 båtar. Ön är belägen i Nykvarns kommun och är 
Mariefreds båtklubbs klubbholme (37).

I anslutning till Marielund, i Marielundsfj ärden väster om Marie-
fred, fi nns en småbåtshamn med plats för 80 båtar (38). Vinterupp-
läggningsplatser för båtarna saknas i närområdet. Vid Läggesta 
planeras dessutom ett nytt bostadsområde, benämnt Jagbacken. Inom 
planområdet undersöks möjligheterna att anlägga en småbåtshamn 
med plats för cirka 40 båtar. 

I kommunen fi nns en kanotled som startar i Åker och leder till 
Vagnhärad i Trosa Kommun. Leden går via ett smalt sprickdalssystem 
med vacker omgivande natur (39).

Farleder och linjetrafi k
En betydande fartygstrafi k förekommer på Mälaren. För Strängnäs 
kommun innebär det en viss genomfartstrafi k av mindre lastfartyg. 
Huvudfarled 902 A, passerar norr om Fogdön, Tosterön, Aspön, 
Oknön och Selaön, Förutom godstransporterna är Mälaren ett 
attraktivt turistmål. På kartan över farleder har även mindre leder 
markerats. Dessa har inte betydelse för fartygstrafi ken, utan för 
fritidsbåtar och regional trafi k för skärgårdsservice etcetera. 

Sommartid trafi kerar ett antal turistbåtar mellan olika städer, 
samhällen och turistmål, bland annat mellan Mariefred/Strängnäs och 
Stockholm, Mariefred och Taxinge Näsby slott, Strängnäs och Birka 
(Björkö), Strängnäs/Mariefred och Västerås , samt mellan Västerås och 
Mälsåker Slott via Grönsöö slott. 

I dagsläget fi nns inga planer på att utöka kommunens kollektivtra-
fi ksystem med båtar i linjetrafi k. I framtiden, i takt med att invånaran-
talen i kommunens ”Mälarnära” städer och mindre samhällen ökar, 
kan frågan dock bli aktuell att utreda. I den fördjupade översiktsplanen 
för Strängnäs stad – Härad redovisas vilka båtlinjer som eventuellt 
skulle kunna vara lämpliga inom tätorten, mellan olika bostadsområ-
den. Frågan bör i framtiden även utredas i ett kommunövergripande, 
samt regionalt perspektiv.

I vilken omfattning ska båtlivet 
kunna utvecklas? Vilken utveck-
ling ska möjliggöras genom 
fysiska strukturer för båtlivet? I 
kapitlet Förslag redovisas en 
sammanställning av potentiella 
utvecklingsmöjligheter.
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I kommunen fi nns två farleder av riksintresse; 902 A och 902 B. 
Även allmän farled 931A, 931B, 932 och 935 sträcker sig inom kom-
munens vattenområde. Syft et med att förklara viktiga länkar inom 
sjöfarten som riksintressen är att tillsammans med övriga transportslag 
värna om ett sammanhållet transportsystem. Enligt 3 kap. 8 § Miljö-
balken (1998:808) ska områden som är av riksintresse för anläggning-
ar, för bland annat kommunikationer, så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningarna.

I kommunen fi nns tre stora broar av betydelse för båtlivet i Mälaren.  
Stallarholmsbron (höjd: 3,1 meter) och Tosteröbron (höjd: 2,8 meter) 
är öppningsbara broar. Strängnäsbron, mellan före detta regementsom-
rådet på fastlandet och Tosterön, är en fast bro det vill säga en icke-
öppningsbar bro med en segelfri höjd på 26 meter. 

Länsstyrelsen har fastställt regler för nyttjande av vattenskoter i 
Sörmland. I Mälaren får vattenskoter användas i allmän farled. 
Länsstyrelsen har dock beslutat att farlederna i länet avgränsas för 
vattenskoter till 300 meter på var sida om farledssträckningen på 
sjökortet. Iläggning av vattenskoter och transport till farleden får ske 
där farleden går närmare land än 300 meter. Det är tillåtet att lägga i 
vattenskotern från allmänt tillgängliga sjösättningsramper. Även där 
avståndet från land uppgår till maximalt 100 meter från den avgrän-
sade farleden får man lägga i vattenskoter. Transporten till allmänna 
farleden får ske med högst 7 knop.

Farleder
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Bad
För friluft slivet och turismen fi nns följande anläggningar (friluft sbad) 
som sköts av kommunen:
1. Abborrberget, tillfart via Mälarvägen, Tosterö
2. Lötbadet, vid Löts camping, Strängnäs
3. Merlännabadet, vid Lännasjön, tillfart från samhället
4. Porsudden, vid Magsjön, 3 km söder Byringe
5. Sandviksbadet, Göksjön, 3 km söder Åkers styckebruk
6. Sjöborg, 1 km nordväst Härad
7. Strandbadet, Mariefreds camping 
8. Strandbadet på Visholmen, Strängnäs stad 
9. Talludde, i Visnaren, Åkers styckebruk
10. Östabadet, i Stallarholmens samhälle
Följande bad sköts av föreningar med bidrag från kommunen: 
11. Ekebyviksbadet, vid Algöviken på norra Selaön
12. Helgarö kläpp, på västra Fogdö
13. Kungsbergsbadet, vid Vårfruberga klosterruin på Fogdön
14. Husbybadet, tillfart från Vansö på Fogdö
15. Oknöbadet, vid Krissbosundet mellan Aspön och Oknön
16. Segeröbadet, på Segerön
17. Tunaviksbadet, Stallarholmen
Under det ”församråd” som hölls inför arbetet med denna Blåplan 
lyft es, förutom några av ovanstående bad, även badplatsen vid gamla 
P10 fram (nummer 18 på kartan). Badet, norr om den stora skjutbane-
ängen, ska enligt detaljplaneprogrammet för Norra staden bevaras.

Behov av ytterligare badplatser utreds bland annat i samband med 
upprättande av fördjupade översiktsplaner.
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Fiske
Mälaren har i sin helhet utpekats av Fiskeristyrelsen som riksintresse 
för yrkesfi sket. I Fiskeriverkets revidering av områden av riksintresse 
för yrkesfi sket (2006), kan utläsas att alla sjöar som hyser minst två 
yrkesverksamma fi skare bör klassas som riksintresse i egenskap av 
fångstområden för yrkesfi sket. Information om var fi ske bedrivs kan 
fås av lokala fi skare, olika organisationer och till viss del även Fiskeri-
verket. I Strängnäs kommun kan Prästfj ärden beskrivas som ett 
kärnområde för yrkesfi sket (även fritidsfi ske bedrivs här i stor omfatt-
ning).

Fritidsfi ske är allt fi ske som inte sker med stöd av yrkesfi skelicens 
eller med stöd av att man äger eller arrenderar fi skerätt, så kallad 
enskild rätt, i syft e att sälja fångsten. Fritidsfi ske kan förstås också 
bedrivas med stöd av enskild rätt men då är inte syft et att sälja fång-
sten. Fritidsfi ske kan bedrivas med såväl handredskap som med nät 
och burar. De viktigaste motiven för fritidsfi ske är rekreation, natur-
upplevelser och fångst av fi sk till det egna hushållet.

Förutom att hänsyn måste tas till fi sket i kommunen, måste Mäla-
rens betydelse som lek- och uppväxtmiljö för olika fi skarter även 
beaktas. Segeröfj ärden är bland annat känd som ett lekområde för gös. 
Ytterligare områden som bedöms vara värdefulla för uppväxt och/eller 
lekområden, fi nns avgränsade i Fiskeriverkets författningssamling 
(FIFS). 

I samband med utbyggnad eller tillkomst av nya verksamheter i 
vattenområden kan det vara lämpligt att förutsättningarna för yrkes- 
och fritidsfi sket i närliggande områden kartläggs så att eventuella 
konsekvenser för fi sket noga kan analyseras.

Strandexploatering
Mälarens stränder löper genom fyra län med 23 kommuner av 
varierande storlek. Sundbyberg har endast 17 hektar av mälarstrand-
zon medan Strängnäs har så mycket som 4110 hektar. 

Närhet till vatten har i då- och nutid varit attraktivt vid val av 
boplats vilket fått till följd att byggnation tillkommit, att vissa strand-
sträckor privatiserats och att naturliga livsmiljöer för växter och djur 
därmed förändrats. Kommunens tätorter vid Mälaren kan beskrivas 
utgöra ”exploateringskärnor” där graden av exploatering avtar ju längre 
från tätorten man kommer. Även enskilda exploaterade strandremsor 
utanför tätorterna har oft a en ”kärna” med kraft igare exploaterings-
grad som sedan omgärdas av mindre exploaterade stränder. 

Mälarens Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Uppsala län och 
Länsstyrelsen i Stockholms län har tillsammans studerat den fysiska 
exploateringen längs Mälarstränderna. Resultatet av studien beskrivs i 
rapporten Strandexploatering kring Mälaren – en förändringsstudie från 
2008 (Rapport 2008:28). I rapporten jämförs exploateringen, baserad 
på antal, typ och längd av bryggor, mellan åren 1960 och 1999. Resulta-
ten visar sammantaget på ett ökande exploateringstryck - bryggorna 
har blivit fl er och längre. Detta indikerar enligt rapporten en ökad 
aktivitet utmed stränderna och att det troligtvis även fört med sig 
annan exploatering, till exempel i form av utbyggnader, komplements-
byggnader och stensättningar etcetera. Eft er 1999 saknas tillgång till 
lämpligt underlagsmaterial men i rapporten görs bedömningen att 
trenden inte avstannat eft er 1999.

Med hjälp av fl ygbilder har under studien kartunderlag tagits fram 
som visar exploateringsgraden vid olika tidpunkter så att förändringen 
i strandexploateringen kan följas. Karteringen har omfattat de stränder 
som ligger utanför dagens tätortsområden och exploateringen har, som 
nämndes ovan, studerats med hjälp av bryggor som indikatorer.  
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Alla bryggor, kajer, båthus och småbåtshamnar mindre än 0,25 
hektar (omnämns i rapporten samlat som bryggor) har karterats med 
hjälp av fl ygbilder, från strandlinjen och 100 meter upp på land. Sedan 
har man beräknat hur tätt de ligger, det vill säga frekvensen, och 
klassifi cerat stränderna i fem klasser utifrån hur tätt bryggorna 
förekommer. Även bryggor över 0,25 hektar har karterats, dessa har i 
samtliga fall bedömts ge klassen mycket kraft ig exploateringsindikation.

Tabellen nedan visar frekvensen bryggor inom respektive klass. 

Klass  Exploateringsindikation  Antal bryggor inom 100 meters  
    radie från en punkt utmed   
    strandlinjen.
1  Ingen    0
2  Mindre    1-2
3  Tydlig    3-4
4  Kraft ig    5-7
5  Mycket kraft ig  > 8

Mindre exploateringsindikation innebär enligt denna metod oft a några 
få privata bryggor längs med ett strandavsnitt. Vid kraft ig exploate-
ringsindikation fi nns upp till sju bryggor inom 200 meter, det vill säga 
alla tomter har troligtvis en egen brygga. Vid mycket kraft ig exploate-
ringsindikation fi nns oft a en småbåtshamn eller liknande. Det kan även 
vara så att de fl esta tomter inom ett strandavsnitt har fl era bryggor, 
kajer och/eller båthus. Större delen av Strängnäs kommun ingår i 
studieområde G.  

Cirkeldiagrammen till höger visar bryggtäthet som exploateringsin-
dikation på 93 procent av kommunens Mälarstränder utanför tätort för 
åren 1976 och 1983. Andelarna anges i procent. Även små förändringar 
mellan klasserna eller inom en klass kan indikera en hög exploate-
ringstakt.

Mälaren 

Område G 

Strängnäs 1976

82,6

14,7 0,31,9
0,5

Strängnäs 1983

83,2

14,0 0,42,1
0,3

Exploateringsindikation:

Källa: Diagram och kartor hämtade från  Strandexploatering kring Mälaren – 
en förändringsstudie från 2008 (Rapport 2008:28 med  kartbilaga)

Ingen Mindre Tydlig Kraftig Mycket kraftig
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Illustrationen nedan är framtagen av landskapsarkitekt Bengt 
Schibbey. Det är en analys av kommunens strandområden som 
beskrivs i utredningsrapporten Mälarens stränder i Södermanlands län 
(2004). Den strandnära fritidsbebyggelsen har i denna analys delats in 
i kategorierna tät och gles bebyggelse, och de obebyggda stränderna 
beskrivs förenklat som antingen fl acka eller branta. Strängnäs, Stallar-
holmen och Mariefred är de samhällen som ligger direkt vid Mälaren. 
Längs de gröna stränderna fortsätter skogen oft a ända ned till vattnet, 
och fritidsbebyggelsen framstår enligt Schibbey som små, koncentre-
rade enheter mitt i grönskan. Analysen av stränderna är baserad på 
inventeringar både från sjö och land, samt på kartstudier. 

B

B

B

B

B

B

B

Tät fritidsbebyggelse
Gles fritidsbebyggelse
Flacka stränder
Branta stränder
Ut- och inblickar
Viktiga utsiktsplatser

Förklaringar Källa: Mälarens stränder i Södermanlands län från 2004, 
Schibbye Landskap AB
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Hantering av översvämningsrisker
Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) ska bebyggelse lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till hälsa, till jord-, 
berg- och vattenförhållanden, till möjlighet att ordna trafi k, VA och 
annan samhällsservice och till möjligheter att förebygga vatten- och 
luft föroreningar. Genom en ändring i Plan- och bygglagen, som gällt 
sedan 2008-01-01, ska hänsyn även tas till risken för olyckor, över-
svämning och erosion.  

Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-28 om riktlinjer för att nå 
ökad robusthet med hänsyn till översvämningsrisker. Dokumentet är 
övergripande och handlar även om befi ntlig byggnation och andra 
tekniska system som ligger utanför nämndens ansvarsområde. 
Förändringarna i lagstift ningen samt fullmäktiges beslut om riktlinjer 
medför att Plan- och byggnämnden i sitt arbete och vid sin myndig-
hetsutövning, förutom redan tidigare uppmärksammade miljö- och 
säkerhetsfrågor, behöver kvalitetssäkra sitt planeringsarbete så att 
översvämningsfrågorna beaktas i all fysisk planering. Detta innebär att 
riskerna vid olika markanvändning av berörda områden klargörs samt 
att byggteknik och nyttjande av mark anpassas eft er rådande förhållan-
den. Ett gemensamt dokument för planering, bygglov- och bygganmä-
lan, med förslag på riktlinjer angående hur översvämningsfrågorna 
skulle kunna beaktas, togs fram av Samhällsbyggnadskontoret under 
våren 2008. Plan- och byggnämnden beslutade 2008-05-14  att 
godkänna riktlinjerna (Översvämningsrisker i den fysiska planeringen 
– Riktlinjer för Plan- och byggnämndens arbete och myndighetsutövning, 
Strängnäs kommun). Riktlinjerna är viktiga, inte minst av den anled-
ningen att nämndens beslut med stöd i lagstift ningen kan innebära 
stora ekonomiska konsekvenser för markägare och exploatörer. Ett 
godtyckligt förfaringssätt skulle kunna ses som orättvist och dessutom 
inte tillräckligt kunna ta till vara säkerhetsaspekten. Tydliga riktlinjer 
kan också lättare kommuniceras med berörda så att olika aktörer redan 
initialt kan känna till de problemställningar som måste hanteras vid 
byggnation inom berörda områden. För Strängnäs kommuns del är det 
i huvudsak markområden i närheten av Mälaren som kan påverkas, 
men höga fl öden kan även förkomma kring andra vattendrag i 
kommunen. 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har i ett 
regeringsuppdrag analyserat och bedömt konsekvenserna av en 
översvämning i Mälaren. Fokus för uppdraget har varit att studera en 
översvämnings konsekvenser för sådana verksamheter som är viktiga 
för samhällets funktionalitet. Förutom att ge regeringen en samlad 
analys och bedömning av konsekvenserna har inriktningen även varit 
att resultatet ska stimulera fortsatt utveckling och hantering av 
översvämningsfrågor. En av många viktiga slutsatser som analyserna 
pekar på är att risken för översvämning i Mälaren idag är hög eft ersom 
tillrinningen till Mälaren kan vara högre än den kapacitet som fi nns att 
tappa vatten från Mälaren. Fram till dess att en ökad tappningskapaci-
tet eller att förebyggande och beredskapshöjande åtgärder av mycket 
stor omfattning har genomförts kvarstår den höga risken. Materialet 
från uppdraget kan enligt MSB utgöra ett underlag för fortsatta 
detaljerade studier och kan användas av många aktörer, exempelvis av 
kommuner för samhällsplanering, beredskapsplanering, risk- och 
sårbarhetsanalyser, förebyggande åtgärder med mera. 

Inom uppdraget har en detaljerad översvämningskartering tagits 
fram. Denna fi nns att ladda ned från MSB:s hemsida. Karteringen visar 
utbredningen av vattnet för vattennivåer med 10-centimetersinterval-
ler, från medelvattennivå (+0,9 m) till högsta möjliga vattennivå, (+3,1 
m). Karteringen är rent topografi sk och mark som exempelvis ligger 
innanför en invallning och har nivåer under Mälarens nivå markeras 
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därför som översvämmad, vilket den i realiteten kanske inte är. 
Även såkallade GIS-analyser har genomförts med översvämnings-

karteringen som underlag. Dessa analyser har genomförts för att få 
grepp om omfattningen av en översvämnings påverkan på olika 
markslag, byggnader, dag- och nattbefolkning, naturvård och till-
ståndspliktiga anläggning med miljöfarlig verksamhet.

Kartutsnitt från MSB:s översvämningskartering 
som visar markens nivåer i decimeterintervall 
från +0,9 (blått) meter till +3,1 meter (rött). 
Vita områden ligger ovanför 
översvämningskarteringens övre gräns
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Dagvatten
Dagvatten är vatten från nederbörd som rinner av från en yta. Dag-
vattnet infi ltreras delvis ner till grundvattnet, men mycket leds via 
ledningar till närliggande vattendrag (recipient). Eft ersom vårt 
bebyggda samhälle till stor del består av hårdgjorda ytor (tak, asfalt) 
utan förmåga att infi ltrera eller ta upp vatten, skapas kraft iga fl ödesstö-
tar vid regn och snösmältning. Vattnet för med sig föroreningar som 
fi nns på och i marken. Föroreningarna består bland annat av metaller, 
bekämpningsmedel, olja, organiska ämnen och näringsämnen. Även 
dagvatten från villaområden utgör en föroreningskälla för sjöar och 
vattendrag då gödsling av trädgårdar och parker bidrar till att höja 
halterna av näringsämnen i dagvattnet. Enligt Miljöbalken (1998:808) 
klassas dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för 
en viss eller vissa fastigheters räkning, som avloppsvatten. Det är 
förbjudet att släppa ut avloppsvatten utan föregående rening om det 
inte är uppenbart att detta kan ske utan fara för miljö eller hälsa. För 
att bedöma hur dagvatten påverkar vattenmiljön måste hänsyn tas till 
mängden föroreningar som dagvattnet för med sig och recipientens 
känslighet.

Kommunens dagvattenhantering
Fram till mitten av 1900-talet byggdes kombinerade system vilket 
innebar att ledningen skulle avleda både spillvatten och dagvatten. I 
slutet av 50-talet började man bygga ut separata ledningar för dag-
vatten på grund av att de kombinerade ledningarna medförde alltför 
stor och ojämn belastning på reningsverken med bland annat brädd-
ningar som följd. Att leda dagvattnen till avloppsreningsverken är även 
negativt för den biologiska reningen som störs av vattnets sammansätt-
ning och fl ödesvariationer samt för slamkvaliteten som försämras av 
ökade mängder tungmetaller. De fl esta fastigheter i Strängnäs kom-
mun har idag separata ledningar för spillvatten och dagvatten men 
fortfarande återstår äldre områden där åtgärder behövs för både gator 
och fastigheter. Vid kraft ig nederbörd kan därför spillvattennätet 
överbelastas vilket kan innebära källaröversvämningar nedströms. 
SEVAB arbetar aktivt med att separera dagvattenavledningar från 
spillvattennätet. 

Strängnäs kommun har år 2007 tagit fram en dagvattenpolicy som 
antagits av Trafi k- och fritidsnämnden. I dagvattenpolicyn förmedlas 
en långsiktig hållbarhetsprincip angående hantering av dagvatten ur 
miljö- och föroreningssynpunkt. Grundprincipen med en långsiktigt 
hållbar dagvattenhantering är att åtgärderna ska behandla ekologiska, 
tekniska, ekonomiska och sociala aspekter i ett sammanhang. Policyns 
mål är att tekniskt funktionella och miljölämpliga procedurer, som kan 
bidra till en minskning av dagvattnets volym och dagvattenförorening-
ar, ska utvecklas. En målsättning med dagvattenhanteringen är att den 
om möjligt ska bidra till områdens estetiska värden genom att vatten 
leds i dagen och att delar av dagvattenhanteringen sker i öppna system. 
Den långsiktiga avsikten är att minska föroreningsbelastningen från 
dagvatten och förbättra förhållandena i Mälarens vikar och fj ärdar.
Den antagna dagvattenpolicyn innebär två viktiga riktlinjer för ökad 
robusthet mot översvämningar:
• Öppna dagvattenlösningar för omhändertagande, fördröjning och 

magasinering av dagvatten för att ge regn- och smältvatten ökade 
möjligheter att infi ltrera, avdunsta och renas lokalt.

• Ombyggnad av gamla kombinerade dag- och spillvattenledningar 
till att vara separerade system.
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Dagvattenfrågorna ska, enligt dagvattenpolicyn, komma in tidigt i den 
fysiska planeringen. Grundprincipen som ska gälla är att nederbörds-
vatten ska återföras till det naturliga kretsloppet så tidigt och så rent 
som möjligt. Detta innebär i de fl esta fall att dagvatten ska omhänder-
tas lokalt (LOD) och om högre föroreningshalter föreligger ska vattnet 
renas innan det leds till recipient. 

När dagvattenpolicyn arbetades fram hade dock inte beslut om 
miljökvalitetsnormer för vatten fastställts. I det fortsatta arbetet med 
dagvattenfrågan måste hänsyn tas till olika recipienters känslighet och 
riskerna för att miljökvalitetsnorm inte uppnås. Vid en omarbetning 
och uppdatering av dagvattenpolicyn bör även en översiktlig kartlägg-
ning av kommunen göras avseende verksamhetsområden för befi ntlig 
bebyggelse så att det tydligt framgår vilka områden som innefattas av 
dagvatten, spillvatten respektive dricksvatten. När ny bebyggelse 
planeras i anslutning till befi ntliga verksamhetsområden bör det 
redogöras för om det fi nns begränsningar i befi ntliga system för att ta 
emot mer dagvatten. Där helt nya områden planeras bör principerna 
för omhändertagande av dagvatten redovisas för varje område. Detta 
är viktigt eft ersom olika delar av en kommun kan ha helt olika 
naturförutsättningar för omhändertagande. Dessutom kan både 
markområden och vattenmiljöer ha olika tolerans för höga fl öden och 
föroreningar. Områden med hög grundvattennivå och med jordarter 
med begränsad infi ltrationskapacitet såsom lerjordar är också något 
som bör beaktas i den översiktliga planeringen. En översvämningskar-
tering är ett underlag som behövs för dagvattenplanering. Områden 
som kan få problem med dagvattenavledningen till följd av stigande 
havsnivåer bör redovisas med förslag till lösningar. Om dessa frågor är 
med tidigt i planeringen kan ställningstaganden om dagvattenhante-
ringen för utbyggnadsområden lätt redovisas 

Vidare utredning och kartläggning av möjligheter och begränsning-
ar i dagvattenhanteringen i kommunen behandlas inte ytterligare här i 
Blåplanen utan hänvisas till dagvattenpolicyn. 

Dricksvattenförsörjning
Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste 
livsmedel. Tillgång till dricksvatten av hög kvalitet och i tillräcklig 
mängd är en av de mest grundläggande förutsättningarna för ett 
fungerande samhälle.

Dagens kommunala dricksvattenförsörjning
Dricksvattnet i Strängnäs kommun levereras sedan år 2009 från 
vattenverket i Norsborg via en 3,5 mil lång, delvis sjöförlagd, ledning. 
Norsborgs vattenverk består av två vattenverk belägna i Botkyrka 
kommun i Stockholms län. Vattenverket drivs av Stockholm Vatten AB 
och är ett av de största i Stockholmsregionen som förser elva kommu-
ner och totalt ca 1 miljon människor med dricksvatten. Vattnet tas från 
Rödstensfj ärden i Mälaren. Cirka 10 000 m3 vatten levereras till 
Strängnäs kommun per dygn. SEVAB Strängnäs Energi AB ansvarar 
för provtagning av vattnets kvalitet på ledningsnätet och distributionen 
till kund. 

Vattenledningen från Norsborg kommer in via Herresta och 
vattenledningsnätet omfattar tätorterna Strängnäs, Mariefred, Stallar-
holmen, Härad, Sanda och Björktorp på västra delen av Tosterö, Länna 
och Åkers Styckebruk. 
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Mälaren som dricksvattentäkt - risker och hot
Idag är Mälaren vattentäkt för mer än två miljoner människor vilket 
torde bädda för ett gott övergripande skydd och förebyggande arbete 
för god råvattenkvalitet. Samtidigt medför denna centralisering av 
vattenförsörjningen i regionen en ökad sårbarhet och belastningen på 
sjön är stor. Det fi nns många hot mot Mälaren som dricksvattentäkt, 
både på kort och på lång sikt. I det kortsiktiga perspektivet fi nns faror 
som exempelvis utsläpp av kemikalier och avfall från båtar, färjor och 
fartygstrafi k, utsläpp vid olyckor, utsläpp av förorenat släckvatten, 
parasiter, ledningsbrott och sabotage som kan äventyra dricksvatten-
försörjningen för de kommuner som använder olika delar av Mälaren 
som vattentäkt. För att säkra dricksvattenförsörjningen på kort sikt 
behövs bra reservvattentäkter som är skyddade och snabbt kan tas i 
drift . 

På längre sikt är klimatförändringarna det största hotet mot 
Mälaren som dricksvattentäkt. Klimatförändringarna innebär att vi 
oft are kommer att få intensiva skyfall, längre värmeböljor, högre 
årsmedeltemperatur och både högre och lägre vattennivåer. Medelne-
derbörden beräknas öka med 30-60% under vinterhalvåren och 
minska med 10-30% under sommarhalvåret fram till slutet av detta 
sekel. Sommarhalvåren kommer således att bli torrare vilket sänker 
vattennivån i Mälaren och på vinterhalvåret kommer kraft igare 
ytavrinning att ske, vilket innebär risk för att mer kemikalier, humus 
och näringsämnen kommer till Mälaren. Skyfall och eft erföljande 
översvämningar ökar risken vattenburna smittor genom bräddningar 
från avloppsreningsverken och utlakning från enskilda avlopp. I ett 
hundraårsperspektiv är det saltvatteninträning i Mälaren som är det 
största hotet. I och med de stigande havsnivåerna beräknas att salt-
vatten hotar att rinna in i Mälaren någon gång runt år 2100 även eft er 
att den planerade nya Slussen har byggts i Stockholm. 

För att säkra den framtida dricksvattenförsörjningen på lång sikt, i 
händelse av att Mälaren skulle bli obrukbar som dricksvattentäkt krävs 
att potentiella grundvattenförekomster identifi eras och att en priorite-
ring görs av vilka som behöver utvecklas och skyddas för framtida 
vattenförsörjningsändamål. Dessa utpekade grundvattenförekomster 
ska enligt krav i vattenförvaltningsförordningen ges ett långsiktigt 
skydd.

Krisberedskap och reservvattentäkt
Kommunen har investerat i en ringmatningsledning vilket innebär att 
alla kommundelar är sammankopplade. Till ringmatningsledningen 
fi nns tre vattentorn kopplade med en volym motsvarande ett dygns 
förbrukning. Om vattenleveransen från Norsborg av någon anledning 
inte skulle fungera kan kommunens vattenförsörjning således klaras i 
cirka ett dygn. 

I Gorsingeholm fi nns ett industrivattenverk som även kan fungera 
som reservvattenverk för dricksvattenförsörjning i händelse av 
försörjningsbrott från Norsborgs vattenverk. Industrivattenverket 
producerar processvatten för ett antal industrier belägna i Strängnäs. 
Vattnet tas från Ulvhällsfj ärden i Mälaren och renas med hjälp av 
infi ltration genom sandbäddar. Under perioder när vattentemperatu-
ren ligger under 11 grader pumpas vattnet ut på kylvattennätet till 
industrin. Samtidigt tas en del av det fi ltrerade vattnet för produktion 
av konstgjort grundvatten. Det konstgjorda grundvattnet fungerar som 
en kallvattenreserv som distribueras till industrin när Mälarvattnets 
temperatur är för hög. Industrivattnet kan användas som reservvatten 
för dricksvattenproduktion, dock först eft er ytterligare rening. Produk-
tionen av kylvatten baseras på både infi ltrerat och inducerat Mälar-
vatten och grundvatten från tre uttagsbrunnar i Strängnäsåsen medan 
ett reservvattenuttag kan baserad på enbart grundvatten. 
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I dagsläget sker varken provtagning eller förberedande kontroller av 
reservvattenverket, vilket innebär att verket ej kan tas i drift  inom 
några timmar. En uppstart av dricksvattenproduktion i reservvatten-
verket tar med dagens beredskap fl era dagar. Denna situation innebär 
att kommunens dricksvattenförsörjning är mycket sårbar.

För reservvattentäkten i Gorsingeholm fi nns i dagläget inget inrättat 
vattenskyddsområde med vattenskyddsföreskrift er. Ett förslag till 
skyddsområde med skyddsföreskrift er fi nns framarbetat. Något 
slutgiltigt beslut i frågan har dock ej tagits med anledning av de 
motstående intressen som fi nns i området. Runt Ulvhällsfj ärden/
Gorsingeholmsviken fi nns områden som är detaljplanerade för 
industriverksamhet. Industriområdet sydväst om Gorsingeholm har 
dagvattenavrinning som mynnar i Ulvhällsfj ärden. I den fördjupade 
översiktsplanen för Strängnäs stad - Härad från 2009 framgår att några 
nya verksamheter inte bör tillkomma inom tilltänkt vattenskyddsom-
råde. Endast ytterligare VA-verksamheter och dammar skulle på sikt 
kunna anläggas för omhändertagande/fördröjning/rening av dag-
vatten. Hur denna problematik bör behandlas tas upp mer i kapitlet 
Säkrad dricksvattenförsörjning och skydd av grundvatten. 

Enskild dricksvattenförsörjning
Inom Strängnäs kommun fi nns ett antal icke-kommunala vattentäkter 
som försörjer grupper av fastigheter, oft a fritidshusområden. De 
vattentäkter som försörjer fl er än 50 personer eller har ett vattenuttag 
som överskrider 10 m3/dygn lyder under Livsmedelsverkets föreskrif-
ter 2001:30 och ska enligt vattenförvaltningsförordningen ges långsik-
tigt skydd. 

De vattentäkter som kommunen idag har uppgift er om, som 
försörjer fl er än 50 personer eller har ett vattenuttag på mer än 10 m3/
dygn, är:
1. Härads-Kumla samfällighetsförening
2. Edsala samfällighetsförening
3. Kungshagens samfällighetsförening
4. Ringsö samfällighetsförening

Ingen av dessa vattentäkter har i dagsläget fastställda skyddsområden 
med skyddsföreskrift er. Edsala samfällighet ska, enligt beslut VA-
utbyggnad i omvandlingsområden, anslutas till det kommunala 
dricksvattennätet år 2015. För resterande vattentäkter krävs ett 
långsiktigt skydd, förslagsvis i form av vattenskyddsområde med 
skyddsföreskrift er. Inom Kungshagens samfällighet har arsenik 
påvisats i dricksvattnet vilket talar för att förutsättningarna för 
kommunalt VA bör utredas.

För enskilda vattentäkter inom kommunen som inte omfattas av 
Livsmedelsverkets föreskrift er 2001:30, fi nns i nuläget ingen samlad 
kunskap med avseende på vattentillgång och vattenkvalitet. Ett 
omfattande inventeringsarbete krävs om bedömningen är att sådan 
information bör fi nnas tillgänglig.
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Grundvattentillgångar 
Grundvatten är det vatten som fi nns där jordens porer och bergets 
sprickor är helt vattenfyllda. Grundvattnet rör sig långsamt genom 
jordlager och berggrund för att sedan rinna ut i sjöar, hav och vatten-
drag igen. Vilka vägar det tar och hur fort transporten går beror på 
grundvattenytans lutning och marklagrens genomsläpplighet. 

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och både yt- och grund-
vatten används till dricksvattenförsörjning. Fördelen med att använda 
grundvatten som dricksvatten jämfört med ytvatten är att det har en 
jämnare temperatur, innehåller en mindre mängd organiska ämnen 
och färre bakterier, det har ett bättre naturligt skydd mot föroreningar 
och är normalt enklare att bereda i vattenverk.

För att kunna planera för en hållbar dricksvattenförsörjning behövs 
information och kunskap om var det fi nns möjligheter till stora uttag 
av grundvatten, var man på konstgjord väg kan infi ltrera sjövatten i till 
exempel en grusås så att vattnet på naturlig väg blir rent, var man kan 
ta vatten om den vanliga vattentäkten på något sätt skulle förstöras, 
hur vattnet rör sig i marken och hur grundvattennivåerna varierar 
under året.

Samhällsplanering är ett av de viktigaste strategiska redskapen för 
att trygga dagens och framtidens vattenförsörjning. Grundvatten- och 
sårbarhetskartor tillsammans med jordartskartor utgör ett viktigt 
underlag för bedömning av storlek, potential, tillgänglighet och 
känslighet för grundvattentillgångar.

Större grundvattentillgångar 
Institutionen Sveriges geologiska undersökning (SGU) har år 1996 
utarbetat grundvatten- och sårbarhetskartor på uppdrag av Strängnäs 
kommun. I uppdraget har också ingått att utreda kvalité, tillgänglighet, 
potential och sårbarhet för kommunens grundvattentillgångar. Nedan 
beskrivs de största grundvattentillgångarna i Strängnäs kommun. 

Kartan ovan visar lägen för de största grundvattentillgångarna i 
Strängnäs kommun (se prickar). De största grundvattentillgångarna i 
kommunen har undersökts inom ramen för SGU:s geogrundvattenkar-
tering utom de vid Visholmen och Gorsingeholm, då de utnyttjades för 
den kommunala vattenförsörjningen då arbetet utfördes.
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Inom Strängnäs kommun fi nns de största grundvattentillgångarna i 
de stora isälvsavlagringarna, grusåsarna. Från väster till öster har de 
följande lokalnamn:
1. Helgaröåsen, som berör kommunen i nordväst och som har sin 

fortsättning i Barvaåsen. Detta är den minsta av åsarna och torde 
inte ha någon större betydelse för den kommunala vattenförsörj-
ningen annat än lokalt vid Helgarö. 

2. Byringeåsen, som sträcker sig från Söderfj ärden vid Eksåg till 
Magsjön söder om Länna bruk. Åsen ligger något avsides i 
förhållande till bebyggelsecentra. Det fi nns förhållandevis stora 
grundvattentillgångar med goda uttagsmöjligheter vid Mörtsjön. 
Nedanstående kartbild visar utbredningen av Byringeåsen i väster 
och Lännaåsen som åskådliggörs med de röda markeringarna 
mellan väg 55 och Lännasjön.

3. Lännaåsen som kan följas från Stadsskogen till ca 1 km nordost 
om Magsjön. Denna ås är förhållandevis liten, vilket oft a betyder 
att jordarterna har låg sorteringsgrad med åtföljande mestadels 
dåliga uttagsmöjligheter.

4. Strängnäsåsen, som i huvudsak sträcker sig genom kommunen 
från Sanda i norr till höjdområdena väster om Marvikarna i söder. 
Strängnäsåsen är den näst längsta åsen i kommunen. Den kan 
med vissa avbrott följas vidare söderut till Trosa, där den sannolikt 
har en fortsättning ute i Östersjön. Nedanstående kartbild visar 
utbredningen av Strängnäsåsen i kommunen med undantag för 
dess nordligaste del.       
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Detta var tidigare den viktigaste åsen från vattenförsörjningssyn-
punkt för kommunen. De stora vattenuttagen som gjordes i de 
kommunala brunnarna vid Visholmen var möjliga endast genom 
den inducerade infi ltration av vatten från Mälaren, som uppstår 
vid avsänkningen av grundvattennivån i brunnarna så att Mälar-
vatten strömmar till. I denna process renas sjövattnet naturligt vid 
passage genom sand- och gruslagren. Längs Strängnäsåsen 
förekommer även andra viktiga områden där grundvattentillgång-
arna är betydande. Det är vid: 

• Gorsingeholm där grundvattnet (förstärkt med konstgjord grund-
vattenbildning genom infi ltration av Mälarvatten i infi ltrations-
dammar) kan utgöra reservvattentäkt.

• Grundbro, där föreliggande undersökningsresultat visat att 
förutsättningarna fi nns för reservvattentäkt för centralorten. 
Sedan undersökningen gjordes har nya E 20 byggts i öst-västlig 
riktning genom en grundvattendelare. 

• Berga, där undersökningar som genomfördes på 1970-talet pekade 
på att mängden grundvatten för vattenförsörjningen av Åkers 
Styckebruk var tillräcklig. De kemiska analyserna visade då höga 
nitrathalter då ett intensivt jordbruk bedrevs i området. Dessa 
nitrathalter har sannolikt avklingat då jordbruket idag inte är lika 
intensivt i området. 

• Visnarens västra strand, där förutsättningar för grundvattenuttag 
av storleksordningen 20 l/s bedömts föreligga. SGU framför också 
i detta sammanhang att öarna i närheten av Strängnäs, som inte 
ingick i denna undersökning, bör undersökas med avseende på 
möjligheterna till alternativ vattentäkt eller vattentäkt i reserv för 
centralorten.

5. Selaöåsen, som är en del av Enköpingsåsen och som sträcker sig 
från Oknön i norr till Härnön öster om Mariefred i söder. Denna 
ås har en fortsättning ut till Himmerfj ärden söder om Södertälje. 
Mot norr sträcker sig den ända upp till Kilafors söder om Bollnäs. 
De delar av åsen som visat sig mest intressanta ur grundvattensyn-
punkt inom Strängnäs kommun är vid:

• Näsudden på Aspö
• Selaöns nordspets
• Landholmen söder om Herresta
• Dalkarlsudden vid Kalkudden
• Området norr om Toresunds kyrka     

        
Nedanstående kartbild visar den norra delen av Selaöåsens 
sträckning genom kommunen.      
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Aspö – Norra Selaön inklusive de mindre öarna däremellan 
framstår som det område där de allra största grundvattenmäng-
derna skulle kunna tas ut.  Detta åsavsnitt undersöktes därför med 
seimiska mätningar samt med sonderingsrör och drivning av 
observationsrör inom ramen för kartläggningen av grundvattnet i 
Strängnäs kommun. De noggranna undersökningar som utfördes 
och som beskrivs i SGU:s undersökning visar, att detta område 
har en av de högsta potentialerna för grundvattenuttag i Strängnäs 
kommun. Området ligger dock förhållandevis långt från tätbe-
byggda områden. Storleksordningen på uttagbara vattenmängder 
torde röra sig om 100 l/s, kanske mer.     
       
Nedanstående kartbild visar Selaöåsens södra sträckning. Åsen 
utgör en del av Enköpingsåsen.     
Dalkarlsudden har mycket goda förutsättningar för vattentäkt till 
Mariefred, Åker och Hedlandet.     
Toresund, Kyrkviken, är inte närmare undersökt men man 
bedömer att förutsättningar fi nns för reservvattentäkt till Stallar-
holmen.

Grundvattentillgångarna kan ses som olika alternativ till vattentäkter 
för framtida behov. Nedanstående tabell anger grundvattentillgångar-
nas ungefärliga storlek. 

Mer detaljerade uppgift er om respektive grundvattentillgång fi nns i 
SGU:s grundvattenundersökning för Strängnäs kommun.

Större grundvattentillgångar i Strängnäs

Plats Potential, pers* Inducerad, Konstgjord Avst. Till, km Ledningsdragning

Grundbro > 10 000 Konstgj. Grundvatten
Åker-7, S-näs-
6 Befintlig i lera

Aspö > 30 000 Inducerad/Konstgjord Strängnäs- 15 I vatten
N. Selaön > 10 000 Inducerad/Konstgjord Strängnäs- 16 I vatten
Dalkarlsudd Ca 15000 Inducerad Mariefred- 3 I vatten
Visnaren Ca 7000 Inducerad Åker -1,5 I vatten
Berga** Ca 9000 - - Åker -2 I lera
Mörtsjön Ca 10 000 Inducerad/konstgjord Åker -12 I mark/vatten

Toresund*** Trol. > 5000 Inducerad/konstgjord
Stallarholmen -
2 I vatten

Landholmen > 10 000 Inducerad/konstgjord Mariefred -12 I vatten
Hult Ca 4000 - - Länna -4 I lera

* Potentialen är räknad på ett vattenbehov av 240 l/pers och dygn.
** Stor osäkerhet beträffande vattenkvalité. *** d:o beträffande grundvattenmagasinets mäktighet.



Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03 / 43

Grundvattentillgångar i bergrunden
Berggrunden inom Strängnäs kommun utgörs av kristallint berg. Berg-
arterna är gnejser av varierande slag. Gnejsomvandlade graniter, även 
kallade urgraniter, dominerar. Vad beträff ar möjligheterna att få vatten 
vid brunnsborrning i berg kan man rent allmänt säga enligt SGU att 
dessa bergarter i genomsnitt ger något mindre vattenmängder än vad 
som är vanligt i urberg. Den genomsnittliga kapaciteten av bergbor-
rade brunnar i kommunen är 540 l/tim, och genomsnittsbrunnen är 70 
m djup. SGU:s brunnsdata fi nns i databaserna till kartan över ”Grund-
vattentillgångar i Strängnäs kommun”. I SGU:s brunnsarkiv fi nns 940 
brunnar registrerade för Strängnäs kommun. Kapaciteten i dessa har 
utgjort underlag för medelvärdesuttaget i bergborrade brunnar i 
Strängnäs kommun.

Naturliga källor
Källor är punkter där grundvatten naturligt tränger fram. Källans mest 
framträdande del är oft a en liten vattenansamling nedströms och 
ibland är det svårt att se själva utfl ödet av vattnet. Källor fl ödar under 
en stor del av året. Tillfälliga fl öden, t ex i sprick- eller grottmynningar, 
till följd av intensiva regn eller kraft ig snösmältning, räknas inte som 
källor. Vattnet i en källa ger en bra bild av grundvattnets kvalitet.
Källor förekommer i hela landet med varierande storlek, geologi och 
utseende. Enligt SGU:s källarkiv fi nns 8 noterade källor i Strängnäs 
kommun. Dessa platser utgör viktiga livsmiljöer och provtagnings-
punkter vid grundvattenundersökningar men de är även intressanta ur 
ett historiskt perspektiv.
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Grundvattenförekomster klassade enligt  
vattenförvaltningsförordningen
Vattenförvaltningen omfattar alla grundvatten, oavsett storlek eller 
andra egenskaper, men av praktiska skäl sätts en nedre storleksgräns 
för vilka grundvatten som beskrivs och som får fastställda miljökvali-
tetsnormer. Utgångspunkten vid avgränsning av grundvattenförekom-
ster inom vattenförvaltningen är att de ska avgränsas på ett sådant sätt 
att en lämplig beskrivning av grundvattnets status kan göras. Alla 
grundvattenmagasin eller akviferer där det sker uttag för dricksvatten-
försörjning och där det fi nns en vattentäkt som producerar mer än 10 
m3/dygn eller försörjer fl er än 50 personer, eller som är avsedda för 
sådan framtida användning, defi nieras som grundvattenförekomster. 
En begränsning har även gjorts i att vattenförekomsterna bara omfattar 
sand- och grusavlagringar. Enligt vattendirektivets artikel 7 ska 
vattenförekomster som används för uttag, eller reserverats för framtida 
uttag, enligt ovan beskriven omfattning, skyddas för att garantera 
tillgången på vatten av god kvalitet. 

Grundvattenförekomsterna som redovisas inom vattenförvaltning-
en är alltså framtagna för vattenförvaltningens syft en och det är ett 
urval av SGU:s hydrogeologiska data. Vid hydrogeologiska bedöm-
ningar bör det alltid ske en kontroll om ytterligare information fi nns 
att tillgå i ordinarie databaser hos SGU.

Kartan till vänster sida visar grundvattentillgångar i Strängnäs 
kommun enligt vattendirektivets avgränsning. Inom Strängnäs 
kommun fi nns 34 grundvattenförekomster som är klassade enlligt 
vattenförvaltningsförordningen. Dessa vattenförekomster är avgrän-
sade som fl era grundvattenförekomster trots att fl era är sammanhäng-
ande områden inom de fyra sammanhängande åsarna Helgaröåsen, 
Byringeåsen/Lännaåsen, Strängnäsåsen och Selaöåsen. Samtliga av de 
34 klassade grundvattenförekomsterna har bedömts ha god kemisk 
och kvantitativ status. Miljökvalitetsnormer är för samtliga grund-
vattenförekomster beslutade till god kemisk och kvantitativ status till 
år 2015. Trots de goda förutsättningarna med tanke på dagens status-
bedömning har Vattenmyndigheten gjort bedömningen att fyra av 
dessa grundvattenförekomster ändå ligger i riskzonen för att inte 
uppnå god kemisk status till år 2015. Två av dessa grundvattenföre-
komster är en del av Strängäsåsen, dels i tätorten Strängnäs dels i 
Malmbyområdet. De två andra förekomsterna är belägna i området 
söder om Grundbro. 

Bedömningen av risken för att förekomsterna inte når god kemisk 
status till 2015 är gjord genom en potentiell föroreningsbelastningsmo-
dell där den potentiella föroreningsbelastningen har analyserats utifrån 
en mängd verksamheter som skulle kunna påverka vattnet. Exempel på 
faktorer som ligger till grund för analysen är eff ekter från vägar, 
järnvägar, förorenade områden, jordbruk och tätorter. Beroende på 
den samlade potentiella föroreningsbelastningspoängen delas grund-
vattenförekomsterna in i fyra klasser där klass 4 har den högsta 
potentiella belastningen. En grundvattenförekomst med poängsumma 
>40 har bedömts ha mycket stor potentiell föroreningsbelastning och 
riskerar därmed att inte uppnå god status till 2015. 

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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Kartan  nedan visar de grundvattenförekomster som riskerar att inte 
uppnå god kemisk status till 2015. Totalpoängen som anges för 
respektive förekomst avser den potentiella föroreningsbelastningen.

Underlag för bedömning av grundvattenförekomsternas kemiska 
status är i dagsläget relativt bristfällig. De vattenförekomster som inte 
provtagits eller fått höga poäng i den potentiella föroreningsbelast-
ningsberäkningen har bedömts ha god status. Detta innebär inte att 
vattenförekomsternas status är säkerställd, snarare att ingen kännedom 
om status via provtagning fi nns och att det inte fi nns anledning att anta 
att vattenförekomsterna har förorenats. För att säkerställa status på 
grundvattenförekomsterna samt klargöra vilka risker som fi nns och 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda vattenförekomsterna 
krävs vidare utredning och provtagning. Vattenmyndigheten arbetar 
kontinuerligt med provtagning och undersökningar för att få mer 
underlag i statusbedömningarna.

SE 658465-156975 
Strängåsen, Strängnäsområdet 
51,0

SE 658053-157165 
Strängnäsåsen, Malmbyområdet 
43,7

SE 657742-157249 
Grundbro 
53,2

SE 657575-157271 
Söder om Grundbro 
45,9 

EU-ID, lokalisering, totalpoäng: 

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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Skydd av grundvattentillgångar
Ett delmål till miljömålet Grundvatten av god kvalitet innebar att 
grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och 
framtida vattenförsörjning senast år 2010 skulle ha ett långsiktigt 
skydd mot exploatering som begränsar användningen av vattnet. Detta 
delmål uppnåddes inte och åtgärder behöver vidtas inom många 
kommuner för att skydda de vattentillgångar som kan vara av intresse 
för framtida dricksvattenförsörjning.

Att identifi era och skydda grundvattentillgångar som inte används 
idag, men som är lämpliga som vattentäkter, är en viktig insats för att 
säkerställa att tillräcklig framtida reservkapacitet vidmakthålls. I 
Strängnäs kommun är dessutom exploateringstrycket relativt högt och 
det är av särskild vikt att reservera områden för framtida vattenförsörj-
ning. 

Grundvattenmagasin är ändliga resurser som måste bevaras 
eft ersom de inte kan återskapas eller ersättas. Det innebär att andra 
konkurrerande intressen inte får ”väga tyngre”. Åsarna är oft a attrak-
tiva för uttag av naturgrus. Grundvattenbildningens värde bör dock 
sättas i relation till den mycket kortfristiga vinsten av grusuttag. Andra 
konkurrerande intressen som kan utgöra ett hot mot grundvattnet är 
vägar och tillhörande trafi k, industriell verksamhet av olika slag, 
bebyggelse med tillhörande anläggningar, avloppsvatten/lakvatten/
brunnar, jordbruk, djurhållning, skogsbruk, fritid- och rekreations-
verksamhet. Påverkan på grundvattnet kan vara av kvantitativ art, till 
exempel i form av dränering och bortledning av vatten, vilket medför 
en avsänkning av områdets grundvattennivåer, eller av kvalitativ art, 
det vill säga i form av infi ltration och spridning av föroreningar med 
grundvattnet. Konkurrerande intressen till områden som är möjliga 
för grundvattenuttag får inte leda till att kvalitén och kvantitet på 
grundvattnet försämras. 

Vattentillgången i en sand- eller grusavlagring kan även förstärkas 
genom konstgjord grundvattenbildning. Det sker genom att man leder 
ytvatten till bassänger eller gropar i avlagringen, där det får infi ltrera. 
Ibland byggs särskilda infi ltrationsbrunnar. På liknande sätt som vid 
inducerad infi ltration renas sjövattnet vid passage genom sand- och 
gruslagren. Det vatten som erhålls i uttagsbrunnarna har då övergått 
till ett vatten med grundvattenkaraktär, med hög och jämn kvalitet. 

Sammanfattningsvis krävs skydd av grundvattentillgångarna för att i 
framtiden kunna säkra tillgången och möjligheten att producera 
dricksvatten av hög kvalitet och till en rimlig kostnad. Ett rent dricks-
vatten är en livsnödvändighet och bör således prioriteras däreft er. 
Grundvattnet måste skyddas, inte bara med tanke på vattenförsörj-
ningen för människor och djur, utan också därför att grundvatten 
väsentligen är ursprunget för ytvattnet med dess växt- och djursamhäl-
len.

Framtagande av vattenskyddsområde    
och vattenskyddsföreskrifter
För att säkerställa ett framtida vattenuttag med god kvalitet krävs att 
råvaran, det vill säga vattenmagasinet är skyddat från föroreningar ur 
ett fl ergenerationsperspektiv. Inrättande av vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrift er ger möjlighet att kontrollera, påverka och 
styra miljöstörande verksamheter inom området.

Enligt 7 kap 21-22§ Miljöbalken (1998:808) får ett mark- eller 
vattenområde, av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som ett 
vattenskyddsområde till skydd för nuvarande eller framtida grund- el-
ler ytvattentillgång. Om ett sådant vattenskyddsområde inrättas ska 
även vattenskyddsföreskrift er för området meddelas. För att uppnå 
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syft et, att skapa ett reellt och fungerande skydd för vattentäkten kan 
det krävas långt gående restriktioner inom skyddsområdet. Skyddet 
ska vara anpassat och verkligt, det vill säga med uttryckliga förbud 
eller tillståndskrav som är tydliga att tillämpa. Intressemotsättningar 
kommer alltid att fi nnas och det är av stor vikt att man tar tydliga 
beslut om inriktning vad gäller användning av området. Om syft et 
med vattenskyddsområdet är oklart leder det oft a till kraft lösa skydds-
föreskrift er. Naturvårdsverket har tagit fram en handbok om vatten-
skyddsområden (2010:5) som ska vägleda länsstyrelser och kommuner 
i arbetet med att fastställa vattenskyddsområden. 

De kostnader som arbetet med att ta fram vattenskyddsområden 
medför, ska vägas mot kostnaderna som kan uppstå om man inte 
förebygger, det vill säga skyddar vattentäkter mot föroreningar. 
Alternativet, att sanera föroreningar eller införa en mer omfattande 
rening i vattenverket, är oft a dyrare i längden.

I Sverige är vi bortskämda med ha ett bra grundvatten och ser oft a 
ett bra dricksvatten som en självklarhet. Risken är att vi inte värnar 
tillräckligt om vårt grundvatten och inte arbetar tillräckligt med att 
skydda det. När grundvattnet väl är förorenat är det svårt och dyrt att 
göra något. Kommunerna har en stor roll i det förebyggande arbetet. 

Kommunal och enskild     
avloppshantering
Kommunal avloppsrening
I kommunen fi nns två system för kommunal avloppshantering. Det 
största avloppsreningsverket som ligger i Strängnäs, vid Ulvhällsfj är-
den, försörjer Strängnäs inklusive Aborrberget, Stallarholmen, Åkers 
Styckebruk, Länna, Härad, mindre delar av Vansö och Helgarö samt 
Sanda och Björktorp. Ett mindre avloppsreningsverk som försörjer 
Mariefred fi nns i Ärnäsviken. Avloppsreningsverket i Strängnäs 
närmar sig kapacitetsgränsen avseende kvävebelastning och diskussio-
ner om framtida lösningar pågår.

Kommunfullmäktige har beslutat om prioriteringar och tidplan för 
VA-utbyggnad (Dnr KS/2011:159-303, 2011-04-26) för ett antal 
omvandlingsområden i kommunen. 

Enskilda avlopp 
Naturvårdsverkets allmänna råd tydliggör vilka krav tillsynsmyndighe-
ter bör ställa på enskilda avloppsanordningar, med fokus på funktion 
och förmåga att reducera näringsämnen och smittämnen. Eft ersom 
behovet av rening kan variera i landskapet ges en möjlighet att ställa 
högre krav än normalt. Skyddsnivåerna anges som normal eller hög i 
kategorierna miljöskydd och hälsoskydd. Tillsynsmyndigheten bör 
bedöma när det räcker med normal skyddsnivå och när man behöver 
ställa högre krav på avloppsanordningen, det vill säga hög skyddsnivå. 
Bedömningen av vilken skyddsnivå som behövs bör göras utifrån 
naturgivna och andra förutsättningar för området ifråga. Skyddsnivån 
för hälsoskydd behöver inte vara den samma som för miljöskydd. 
Enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska kommunen ställa krav 
på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenföre-
komst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
För att underlätta i bedömningen samt verka för samsyn och för en 
likartad bedömning i hela länet har Miljösamverkan Södermanland 
tagit fram riktlinjer för bedömning av vilken skyddsnivå som kan vara 
aktuellt vid prövning av enskilda avlopp. En prövning görs alltid i det 
enskilda fallet. 
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De grundkrav som bör ställas på alla enskilda avlopp enligt Natur-
vårdsverkets allmänna råd 2006:7 är:
• Dag- och dränvatten leds inte till spillvattenanordningen
• Avloppsanordningen är, med undantag för eventuell infi ltrerande 

del, tät för att hindra in och utläckage av vatten
• Avloppsanordningens funktion är enkel att kontrollera
• Avloppsanordningen är utformad så att underhåll och service 

underlättas
• Avloppsanordningen anläggs på ett sådant sätt och på en sådan 

plats att dess funktion kan upprätthållas under anordningens 
livslängd

• Avloppsanordningen åtföljs av en drift - och underhållsinstruktion 
från leverantören som innehåller de uppgift er som behövs för att 
säkra anordningens funktion

• Avloppsanordningen är, i den mån det behövs, försedd med larm 
om det uppstår drift -, eller andra funktionsstörningar. Ett larm 
bör alltid fi nnas som varnar innan en sluten behållare för avlopps-
vatten har blivit full

• Det fi nns möjlighet att ta prov på det avloppsvatten som kommer 
ut från anordningen i annat fall än när avloppsvattnet leds till en 
sluten behållare

Normal skyddsnivå avseende hälsoskydd innebär:
• Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad 

risk för smitta eller annan olägenhet, t.ex. lukt, där människor kan 
exponeras för det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, 
grundvatten eller badvatten

• Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum 
på fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt

Hög skyddsnivå avseende hälsoskydd innebär förutom kraven för 
normal skyddsnivå:
• Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i 

anordningen vidtas. Exempelvis kan det fi nnas behov av att 
förbjuda vissa utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgäng-
lig, att öka anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg 
som ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållsti-
den, utjämnar varierande fl öden eller tar emot eventuellt bräddat 
vatten

Normal skyddsnivå avseende miljöskydd innebär:
• Teknik som begränsar användningen av vatten används, t ex 

vattensnåla armaturer
• Fosfatfria hushållskemikalier används, exempelvis diskmedel.
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90% reduktion av 

organiska ämnen (mätt som BOD7)
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70% reduktion av 

fosfor (tot-P)
• Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur 

avloppsfraktioner eller andra restprodukter.
• Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan 

olägenhet för djur

Hög skyddsnivå avseende miljöskydd innebär förutom kraven för 
normal skyddsnivå:
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90% reduktion av 

fosfor (tot-P)
• Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50% reduktion av 

kväve (tot-N)
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Huvudavrinningsområden
Strängnäs kommun omfattas till ytan av tre huvudavrinningsområden: 
Trosaåns avrinningsområde, Nyköpingsåns avrinningsområde och 
framförallt Norrströms avrinningsområde. Norrströms avrinningsom-
råde är stort och utgörs av delavrinningsområden på fl era nivåer. De 
delavrinningsområden som berör Strängnäs kommun är Mälaren och 
Mälarens närområden samt Råckstaåns avrinningsområde. Dessa 
områden är i sin tur indelade i mindre delavrinningsområden. 

Nedan redovisas planeringsförutsättningarna inom respektive 
huvudavrinningsområde. Med hänsyn till de omfattande ytor som 
inryms i Norrströms avrinningsområde har istället beskrivningar 
gjorts utifrån nästa nivå, delavrinningsområden. Beskrivningarna ska 
översiktligt visa förutsättningarna för fysisk planering vid vattenmil-
jöer. Fokus har lagts på att beskriva de olika sjöarnas och vattendra-
gens kvalitet samt de kvalitetskrav som gäller i form av miljökvalitets-
normer. Målet är att redogörelserna ska ge en bild över de olika 
vattenförekomsternas status och miljöproblem som sedan kan använ-
das i olika planeringssammanhang. Underlaget kan även bidra till att 
öka förståelsen för vilka områden som behöver prioriteras i det 
kommunala vattenförvaltningsarbetet.

Norrströms 
huvudavrinningsområde

Trosaåns
huvudavrinningsområde

Nyköpingsåns
huvudavrinningsområde

Mälaren och Mälarens 
närområde 
delavrinningsområde

Råckstaåns
delavrinningsområde

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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Trosaåns avrinningsområde
Landskapet
Trosaåns avrinningsområde är ett av de mindre avrinningsområdena i 
Norra Östersjöns vattendistrikt. Avrinningsområdet omfattar större 
eller mindre delar av Gnesta, Trosa, Södertälje, Strängnäs och Nykö-
pings kommun och löper genom Södermanlands och Stockholms län. 
Området har sitt källområde i Mälarmården, strax söder om Åkers 
Styckebruk. Från ett fl ertal mindre skogssjöar rinner vattnet söderut i 
botten av en stor uppodlad dalgång, inramad av bergs- och moränhöj-
der, för att slutligen mynna i Östersjön vid Trosa. 

Den nordligaste delen av avrinningsområdet ligger inom Strängnäs 
kommun. Området består av skogsmark och ett antal mindre sjöar och 
vattendrag. Ingen av dessa är klassade som vattenförekomster av 
vattenmyndigheten. Det fi nns heller inte några, av Vattenmyndigheten, 
utpekade grundvattenförekomster. 

Huvudsaklig bebyggelsestruktur
I den del av avrinningsområdet som är belägen i Strängnäs kommun 
fi nns ytterst lite bebyggelse. Området ingår i den användarplan som är 
framtagen för Åkers Bergslag. Den långsiktiga visionen är att Åkers 
Bergslag ska bli ett av regionens mest attraktiva områden vad gäller 
natur- och kulturturism. 

Service- och infrastruktur
Från aktuell del av avrinningsområdet fi nns närmsta service norrut, i 
Åkers Styckebruk och Länna. I området fi nns ej tillgång till kommunal 
vatten- och avloppsanslutning. Samtlig bebyggelse är hänvisad till 
enskilda vatten- och avloppslösningar. 

Från riksväg 55 leder väg 893 söderut, genom den norra delen av 
avrinningsområdet.

Skyddade områden
I Trosaåns avrinningsområde fi nns sju områden som är skyddade 
genom habitatdirektivet. Två av dessa områden skyddas även av 
fågeldirektivet. Hela området är upptaget som avloppskänsligt ur 
fosforhänseende, medan ungefär 30% klassas som nitratkänsligt 
område enligt nitratdirektivet. Den del av avrinningsområdet som är 
belägen i Strängnäs kommun klassas som nitratkänsligt. 

Delområdet ingår i ett stort riksintresseområde för friluft sliv 
benämnt Åkers Bergslag som omfattas av en såkallad användarplan. I 
denna beskrivs Strängnäs kommuns och Gnesta kommuns gemen-
samma mål och strategier för landskapet, friluft slivet, turismen samt 
jord- och skogsbruket. Precis vid kommungränsen fi nns ett riksintres-
seområde för naturvård benämnt Våtmark vid Gallsjön-Älskaren. Vid 
Bredsjön fi nns ett Natura 2000- och biotopskyddsområde. Ett antal 
avgränsade områden som är särskilt värdefulla för naturvård och 
friluft sliv beskrivs i länsstyrelsens naturvårdsprogram, områdena är 
klassifi cerade enligt en tregradig skala; högt värde, mycket högt värde 
och högsta värde. Inom aktuellt område fi nns klass tre-områden (högt 
värde) och en del av ett klass 1-område inom vilket naturvärdena, 
bestående av känslig fl ora och fauna, beskrivs kunna bestå om bland 
annat ny bebyggelse undviks. 

I den del av avrinningsområdet som är belägen i Strängnäs kom-
mun fi nns ett antal enskilda fornlämningar och utpekade fornläm-
ningsområden, samt fornlämningsklassade vägar.

Vattenstatus och miljökvalitetsnormer 
Inom avrinningsområdet fi nns 162 sjöar och 21 vattendrag. Av dessa 
är tio sjöar och tolv vattendrag av sådan storlek att de klassats som 
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vattenförekomster. Inom den del av avrinningsområdet som ligger i 
Strängnäs kommun fi nns inga, av vattenmyndigheten, klassade 
vattenförekomster, varken för yt- eller grundvatten. I området fi nns 
dock ett fl ertal mindre sjöar och vattendrag vars status inte är fastställd 
i enlighet med kraven i vattenförvaltingsförordningen. Generellt kan 
sägas att de bergiga skogssjöarna oft a är försurningskänsliga och med 
svag eller ingen buff ertkapacitet alls, det vill säga att de kan karaktäri-
seras som försurade eller försurningshotade. Tallsjön, som ligger i den 
nordligaste delen av avrinningsområdet, ingår i åtgärdsprogram för 
kalkning. Tallsjön är en klarvattensjö som ingår i ett område av 
riksintresse för friluft slivet och används för ett aktivt put- and take-
fi ske. För närvarande sker ingen kalkning med hänsyn till att höga 
pH- och alkalinitetsvärden uppmätts. 

Generellt är den kemiska statusen i sjöarna och vattendragen inom 
avrinningsområdet god medan den ekologiska är måttlig eller sämre. 
De största miljöproblemen avseende ytvattnet är övergödning, 
morfologiska förändringar och miljögift er. Problemen med miljögift er 
härrör dels från de generellt höga bakgrundshalterna av kvicksilver 
men är även grundade på att vissa av vattendragen är belägna i 
riskområden för försämrande påverkan från till exempel MIFO-områ-
den eller miljöfarliga verksamheter. Övergödning är det största 
miljöproblemet i avrinningsområdet och generellt en anledning till att 
många av sjöarna och vattendragen riskerar att inte uppnå god status 
till 2015. Flera av vattenförekomsterna har fått tidsfrist med att uppnå 
miljökvalitetsnormerna till 2021. De åtta identifi erade grundvattenfö-
rekomsterna i avrinningsområdet har både god kemisk och kvantitativ 
status även om ett par förekomster bedöms ligga i områden med stora 
risker för förorening. De kommuner som har vattenförekomster i 
avrinningsområdet har att tillse att miljökvalitetsnormerna uppnås för 
respektive förekomst. Markanvändningen i den del av avrinningsom-
rådet som ligger i Strängnäs kommun kan dock potentiellt påverka 
avrinningsområdet nedströms. Vilka konsekvenser förändrad markan-
vändning kan få för vattenförekomsterna inom avrinningsområdet, 
speciellt avseende övergödning, bör uppmärksammas.

Gnesta, Södertälje, Trosa, Nyköping och Strängnäs har bildat 
Trosaåns vattenvårdsförbund som bedriver en samlad recipientkontroll 
och miljöövervakning inom hela Trosaåns avrinningsområde. Genom 
att fortlöpande följa vattnets beskaff enhet och kontinuerligt redovisa 
kontrollresultat blir förbundet en viktig resurs för medlemmarna i 
planerings- och utvecklingsarbetet. Övergripande information om 
Trosaåns status, biologiska värden och vattenstatus ska eft erhand 
delges intresserad allmänhet.

Riskfaktorer
Några översiktliga översvämningskarteringar har ej genomförts vid de 
mindre sjöar och vattendrag som fi nns inom aktuell del av Trosaåns 
avrinningsområde. 

Strax norr om Bredsjön fi nns ett förorenat område benämnt 
Bredsjöns nya och gamla gruva. 

I den östra halvan av aktuellt område har områden med radon 
identifi erats, dessa har klassats som lågriskområden.

Några skredriskkarteringar fi nns ej framtagna. På denna översikt-
liga planeringsnivå kan SGU:s jordartskarta användas som underlag 
vid en första bedömning av ett visst områdes lämplighet för exempelvis 
tillkomst av ny bebyggelse. Den jordartsgeologiska informationen kan 
sedan användas tillsammans med information om terräng och 
vattenfl öden för att bedöma ras- och skredrisk. 
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Ställningstagande
Som en del av Åkers Bergslag, riksintresseområde för friluft sliv, är det 
viktigt att möjligheten för friluft sliv bibehålls och/eller förstärks. Ingen 
tillkommande bebyggelse bör tillåtas utan anknytning till befi ntliga 
bebyggelsegrupper. Om det fi nns särskilda skäl kan dock anläggningar 
som främjar det rörliga friluft slivet eventuellt uppföras. I användarpla-
nen för Åkers Styckebruk framgår under kapitlet Vision, mål och 
strategier att fortsatt utveckling bör ske inom ramen för områdets 
nuvarande karaktär med vandring, sportfi ske, paddling, skridskoåk-
ning och annat friluft sliv utan krav på avancerade anläggningar. Vid 
tillkommande bebyggelse med behov av enskilda VA-lösningar ska 
bedömning om skyddsnivå för avloppslösningarna göras enligt 
gällande riktlinjer i Miljösamverkan Södermanlands handbok för 
handläggare av avloppsärenden. 

Ändringar av mark- och vattenanvändningen inom området, i 
enlighet med användarplanen för Åkers Bergslag, bedöms inte påverka 
avrinningsområdet nedströms i någon större utsträckning.

I området fi nns inga, enligt vattenförvaltningsförordningen 
klassade, vattenförekomster med miljökvalitetsnormer som ska 
uppnås. De mindre sjöar och vattendrag samt det grundvatten som 
fi nns i området ska givetvis tas hänsyn till vid förändrad markanvänd-
ning och kvalitetsförsämringar av vattnen får inte ske. Området 
bedöms dock inte vara prioriterat att arbeta aktivt med utifrån 
vattenförvaltningen och med lokala handlingsplaner. I det aktiva 
arbetet bör klassade vattenförekomster i kommunen prioriteras och 
främst de vatten som har dålig status eller riskerar att inte uppnå god 
status. 

Nyköpingsåns avrinningsområde
Landskap
Nyköpingsåns avrinningsområde är det näst största huvudavrinnings-
området i Norra Östersjöns vattendistrikt. Det omfattar större eller 
mindre delar av tretton olika kommuner i Södermanlands, Örebro och 
Östergötlands län ; Nyköping, Katrineholm, Vingåker, Eskilstuna, 
Strängnäs, Flen, Gnesta, Oxelösund, Hallsberg, Askersund, Örebro, 
Finspång och Norrköping.

Nyköpingsån har sina källområden i Örebros, Östergötlands och 
mellersta Södermanlands höglänta skogsmarker.  Genom ett system av 
åar och sjöar i Södermanlands län mynnar vattnet i Stadsfj ärden i 
Östersjön.  

Inom den nordöstra delen av avrinningsområdet ligger en mycket 
liten del inom Strängnäs kommun. Området inom Strängnäs kom-
muns gränser består mestadels av skogsmark med inslag av mindre 
partier jordbruksmark och ett fåtal mindre sjöar och vattendrag. Av 
dessa är Östra och Västra Magsjön de största och Östra Magsjön är 
klassad som vattenförekomst enligt vattenförvaltningsförordningen, 
sjön omges av steniga eller grusiga sandiga stränder. Omgivningarna 
består av kuperad barrskogsterräng med inslag av hällmarker. Inom 
området norr om Östra Magsjön fi nns även en viktig grundvattenföre-
komst.  

Huvudsaklig bebyggelsestruktur
I den del av avrinningsområdet som är belägen i Strängnäs kommun 
fi nns lite bebyggelse utspridd längs Östra och Västra Magsjöns norra 
stränder. Området ingår delvis i den användarplan som är framtagen 
för Åkers Bergslag. Den långsiktiga visionen är att Åkers Bergslag ska 
bli ett av regionens mest attraktiva områden vad gäller natur- och 
kulturturism. 
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Service- och infrastruktur
Från aktuell del av avrinningsområdet fi nns närmsta service norrut, i 
Åkers Styckebruk och Länna. I området fi nns ej tillgång till kommunal 
vatten- och avloppsanslutning, samtlig bebyggelse är hänvisad till 
enskilda vatten- och avloppslösningar. 

Riksväg 55 sträcker sig genom området i nord-sydvästlig riktning. 
Längs vägen fi nns busshållplatser vid Ånhammarsvägen, samt vid 
Västerlida.

Skyddade områden
Den östra delen av aktuellt område ingår i ett stort riksintresseområde 
för friluft sliv benämnt Åkers Bergslag. I den användarplan som fi nns 
framtagen för Åkers Bergslag beskrivs Strängnäs kommuns och Gnesta 
kommuns gemensamma mål och strategier för landskapet, friluft slivet 
och turismen samt för jord- och skogsbruket. Ett antal avgränsade 
områden som är särskilt värdefulla för naturvård och friluft sliv 
beskrivs i länsstyrelsens naturvårdsprogram, områdena är klassifi ce-
rade enligt en tregradig skala; högt värde, mycket högt värde och 
högsta värde. Inom aktuellt område fi nns runt Östra och Västra 
Magsjön ett klass två-område (mycket högt värde) och vid Svartsjön 
ett klass tre-område (högt värde). Inom klass två-området fi nns ett 
Natura 2000-område, ett naturreservat, ett naturvärdesobjekt och en 
nyckelbiotop. Klass tre-området sammanfaller med en nyckelbiotop, 
ett riksintresseområde för naturvård, ett Natura 2000-område, ett 
naturreservat, samt inventerad sumpskog och våtmark. 

Hela avrinningsområdet är upptaget som avloppskänsligt ur 
fosforhänseende medan ungefär 18%, bland annat den del som tillhör 
Strängnäs Kommun, klassas som nitratkänsligt område enligt nitratdi-
rektivet.

I den del av avrinningsområdet som är belägen i Strängnäs kom-
mun fi nns ett antal enskilda fornlämningar och utpekade fornläm-
ningsområden.

Vattensystemet inom hela avrinningsområdet hyser ett fl ertal 
skyddsvärda arter. Den sällsynta tjockskaliga målarmusslan är relativt 
väl utbredd i vattensystemet, liksom den fridlysta malen som lever i 
sjön Båven. Sjutton stycken Natura 2000-områden med vattenanknyt-
ning fi nns inom Nyköpingsåns avrinningsområde, som ett skydd för 
de mest värdefulla limniska habitaten. 

Vattenstatus och miljökvalitetsnormer
Inom den del av avrinningsområdet som ligger inom Strängnäs 
kommun fi nns två vattenförekomster som är statusklassade och för 
vilka miljökvalitetsnormer är fastställda. Det är Östra Magsjön och 
vattendraget Moraån, som löper från Östra Magsjön via Västra 
Magsjön söderut och mynnar i sjön Dunkern. Båda vattenförekom-
sterna är även delvis belägna i Flens kommun. Den ekologiska och 
kemiska vattenstatusen, för både Östra Magsjön och Moraån, är 
bedömd som god och det anses inte föreligga någon risk för att 
statusen inte kan bibehållas till 2015, vilket även är gällande miljökvali-
tetsnorm för förekomsterna. 

Arter och livsmiljöer inom områden som ingår i Natura 2000-nät-
verket ska, enligt art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet, beredas 
ett särskilt skydd. I sådana områden är målet att säkerställa att en 
gynnsam bevarandestatus uppnås för de arter eller livsmiljöer som 
omfattas av skyddet. Östra Magsjön och Moraån omfattas båda av 
kvalitetskraven för gynnsam bevarandestatus. För vattenförekomster 
som helt eller delvis ingår i Natura 2000-områden enligt 7 kap 27 § 
Miljöbalken (1998:808) ska alltså gynnsam bevarandestatus uppnås. I 
16 och 17 §§ områdesskyddsförordningen fi nns det övergripande 
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beskrivningar av vad detta kvalitetskrav innebär. De mer specifi ka 
kraven för att uppnå gynnsam bevarandestatus i ett Natura 2000-om-
råde framgår av den bevarandeplan och/eller skötselplan som ska 
upprättas för sådana områden. I de fall där det fi nns en konfl ikt mellan 
kraven för att uppnå gynnsam bevarandestatus för ett Natura 
2000-område och för att uppnå god ekologisk status eller potential i en 
vattenförekomst, ska de krav som gäller för att uppnå gynnsam 
bevarandestatus ha företräde.

Norr om Östra Magsjön, från Porsuddens badplats och norrut fi nns 
en utpekad grundvattentillgång (SE 656745-156462). Området är en 
sand- och grusförekomst med naturlig grundvattenbildning och det 
bedöms fi nnas mycket goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i den 
bästa delen av grundvattenmagasinet, (5-25 l/s vilket innebär 400-2000 
m3/dygn). Grundvattenförekomsten har god kemisk och kvantitativ 
status och bedöms inte ligga i riskzonen för att inte uppnå miljökvali-
tetsnormen till 2015. 

I det vattenrika landskapet inom Nyköpingsåns avrinningsområde 
fi nns 54 sjöar och 82 vattendrag som är av den storleken att de klassats 
enligt vattenförvaltningsförordningen. Totalt sett fi nns inom avrin-
ningsområdet dock betydligt fl er mindre sjöar och vattendrag.   

Den ekologiska statusen i avrinningsområdet är för huvuddelen av 
vattenförekomsterna måttlig . En större del av vattendragen verkar 
dock ha god status medan många av sjöarna har otillfredsställande 
eller sämre status. Endast en av sjöarna uppnår ej god kemisk status. I 
övrigt bedöms den kemiska statusen som god för såväl sjöar och 
vattendrag som grundvatten. Miljöpåverkan varierar från försurning i 
de perifera skogsdominerande delarna i sydväst till övergödning i de 
centrala jordbruksdominerade områdena.

Inom avrinningsområdet arbetar Nyköpingsåarnas vattenvårdsför-
bund som består av berörda kommuner, Landstinget Sörmland, LRF, 
ett antal större företag samt båtnadsmedlemmar, huvudsakligen 
fastighetsägare där reglering av vattennivån är viktig. Förbundet driver 
ett vattenråd, övervakar vattenstatusen genom samordnad recipient-
kontroll samt samordnad vattenreglering för att minska de negativa 
eff ekterna av höga fl öden.  Genom sitt arbete har vattenvårdsförbundet 
goda kunskaper om avrinningsområdet och blir därför en viktig 
samrådspart i samband med eventuella förändringar i markanvänd-
ningen. Markanvändningen i den del av avrinningsområdet som ligger 
i Strängnäs kommun kan potentiellt påverka avrinningsområdet 
nedströms. Vilka konsekvenser förändrad markanvändning kan få för 
vattenförekomsterna inom avrinningsområdet bör uppmärksammas.

Riskfaktorer
Några översiktliga översvämningskarteringar har ej genomförts vid de 
mindre sjöar och vattendrag som fi nns inom aktuell del av Nyköping-
såns avrinningsområde. 

I den västra halvan av aktuellt område har områden med radon 
identifi erats, dessa har klassats som lågriskområden.

Några skredriskkarteringar fi nns ej framtagna. På denna översikt-
liga planeringsnivå kan SGU:s jordartskarta användas som underlag 
vid en första bedömning av ett visst områdes lämplighet för exempelvis 
tillkomst av ny bebyggelse. Den jordartsgeologiska informationen kan 
sedan användas tillsammans med information om terräng och 
vattenfl öden för att bedöma ras- och skredrisk. 

Ställningstagande
Som en del av Åkers Bergslag, riksintresseområde för friluft sliv, är det 
viktigt att möjligheten för friluft sliv bibehålls och/eller förstärks. Ingen 
tillkommande bebyggelse eller bebyggelsegrupper bör tillåtas utan 
anknytning till befi ntlig bebyggelse. Om det fi nns särskilda skäl kan 

Östra Magsjön

Moraån

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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dock anläggningar som främjar det rörliga friluft slivet eventuellt 
uppföras. I användarplanen för Åkers Styckebruk framgår under 
kapitlet Vision, mål och strategier att fortsatt utveckling bör ske inom 
ramen för områdets nuvarande karaktär med vandring, sportfi ske, 
paddling, skridskoåkning och annat friluft sliv utan krav på avancerade 
anläggningar. Vid tillkommande bebyggelse med behov av enskilda 
VA-lösningar ska bedömning om skyddsnivå för avloppslösningarna 
göras enligt gällande riktlinjer i Miljösamverkan Södermanlands 
handbok för handläggare av avloppsärenden. 

Ändringar av mark- och vattenanvändningen inom området, i 
enlighet med användarplanen för Åkers Bergslag, bedöms inte påverka 
avrinningsområdet nedströms i någon större utsträckning.

För de två ytvattenförekomsterna Östra Magsjön och Moraån fi nns 
inga indikationer på någon specifi k miljöpåverkan, förutom det 
generella problemet med höga kvicksilverhalter. Båda förekomsterna 
har även bedömts ha god status. Inte heller bedöms grundvattentill-
gången ligga i riskzonen för att inte bibehålla sin goda kemiska och 
kvantitativa status. Vattenförekomsterna bedöms därför inte vara 
prioriterade att arbeta aktivt med utifrån vattenförvaltningen och med 
lokala handlingsplaner. I det aktiva arbetet bör vattenförekomster med 
dålig status eller med risk för att inte uppnå god status prioriteras. 
Vattenförekomsternas status får dock inte försämras till 2015 vilket 
innebär att statusen måste bevakas. 

Norrström avrinningsområde 
Norrström är ett stort huvudavrinningsområde som utgörs av 

Mälaren och Hjälmaren med tillrinnande vattendrag.  Norrström 
utgörs i sin tur av att antal mindre delavrinningsområden. De delom-
råden som Strängnäs kommun berörs av är Mälaren och Mälarens 
närområden samt Råckstaåns avrinningsområde. 

Mälaren och Mälarens närområde
Landskap
Mälarens närområde, inom Södermanlands län, omfattar Histaån, 
Eksågsån, Kalfj ärdsgraven, Mälarens strand och öar. Området är 
beläget i Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Mälarens närområde är 
låglänt och fattig på större sjöar. I en av de så kallades Kärrlångensjö-
arna fi nns den mycket sällsynta växten sjönajas, en späd och oansenlig 
växt som bara fi nns på ett fåtal platser i landet. Som skydd för de mest 
värdefulla limniska habitaten fi nns två vattenanknutna Natura 
2000-områden. Dessutom fi nns två Natura 2000-områden i Sörfj ärden 
och ytterligare två i Mälaren inom länsgränsen. Avrinningsområdet 
karaktäriseras av ett stort antal lantbruksföretag. Det fi nns endast ett 
fåtal större dämmen i avrinningsområdet medan det fi nns strax över 
sjuttio torrläggnings- och sjösänkningsföretag. Dessa företag utövar en 
direkt påverkan på hydromorfologin i området och bidrar tillsammans 
med bland annat jordbruket till att försämra vattensystemens närings-
status. 

Huvudsaklig bebyggelsestruktur
Inom aktuell del av Norrströms avrinningsområde (Mälaren och 
Mälarens närområde) utgör Strängnäs stad – Härad, Stallarholmen och 
Mariefred – Läggesta de huvudsakliga noderna med koncentrerad 
bebyggelse och hamnområden. Förutom dessa noder fi nns Hedlandet, 
i förhållande till Mariefred på andra sidan Marielundsfj ärden, med 
bebyggelse i en mer lantlig miljö. De kommundelar som helt eller 
delvis kan sägas ingå i delområdet Mälaren och Mälarens närområde 
är Vårfruberga (Fogdö), Tosterö, Stallarholmen, Härad, Strängnäs och 
Mariefred.  
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Strängnäs stad, belägen intill Mälaren, är kommunens största stad 
med cirka 13000 invånare. Norr om staden planeras en helt ny stadsdel 
där den första etappen omfattar gamla P10-området vid Mälaren. 
Mellan vattenverket och fritidshusområdet Djupvik fi nns även 
långsiktiga planer på nya bostadsområden. De utbyggnadsområden 
som redovisas i fördjupningen av översiktsplanen för Strängnäs stad 
– Härad är tänkta att bidra till visionen om staden kring fj ärden. I takt 
med att nya områden byggs ut, befi ntliga förtätas och fritidshusen i 
Djupvik vid Löt successivt omvandlas till permanentbostäder, krävs 
inte bara förstärkningar i vägnäten och utbyggnader av kommunens 
nät för vatten och avlopp. Även andra aspekter såsom båtlivets 
förutsättningar behöver ses över. Väster om Strängnäs stad, mellan E20 
och Sörfj ärden, ligger Härad. Norr om samhället fi nns ett fritidshus-
område med bebyggelse i nära anslutning till vattnet. Mellan Strängnäs 
stad och Härad fi nns ett tydligt samband. Förutom en bebyggelseut-
veckling inom Härad kommer sambandet, enligt fördjupningen av 
översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad, att på sikt förstärkas 
ytterligare genom nya bostads- och verksamhetsområden längs 
Överåsvägen (gamla E20) . De utvecklingsstrategier som beskrivs i den 
fördjupade översiktsplanen är tänkta att successivt leda till förbättrad 
service i Härad och till att samhällets identitet stärks. 

Orten Mariefred intill Gripsholmsviken beskrivas oft a som en av 
kommunens klenoder med ett rikt kulturarv och närhet till vackra 
naturområden. Förutom ett antal kompletteringar inom och i anslut-
ning till Mariefreds befi ntliga bebyggelsestruktur (se fördjupningen av 
översiktsplanen för Mariefred – Läggesta) fi nns visioner om hur 
kopplingen till Läggesta stationsområde skulle kunna stärkas. I ett 
tillägg till den fördjupade översiktsplanen beskrivs Gripsholms hagar 
utgöra ett lämpligt utbyggnadsområde med syft et att skapa just en 
tydligare länk mellan Mariefred och Läggesta station. Även i nära 
anslutning till stationen presenteras i fördjupningen av översiktsplanen 
stora utbyggnadsområden för blandad stadsbebyggelse. Jagbacken och 
Marielund är delvis redan utbyggda. 

Det område som den fördjupade översiktsplanen för Hedlandet 
behandlar begränsas av Gripsholmsviken i norr och E20-sträckningen 
i söder. I väst sträcker sig området fram till viken vid Bergåsa och i 
öster fram till gränsen mot Nykvarns kommun. Förutom bebyggelsen i 
Ralsborg (vid järnvägen) fi nns ett tydligt bebyggelsestråk längs 
Hedlandavägen intill Gripsholmsviken. De två bebyggelsenoderna 
längs stråket benämns i den fördjupade översiktsplanen för Lotorp/
Eriksberg och centrala Hedlandet. Dessa noder, samt Ralsborg, föreslås 
i handlingen vidareutvecklas med ny bebyggelse. 

Öster om Mariefred ligger fritidshusområdet Kalkudden/Edsala, 
området ingår idag i ett kommunalt verksamhetsområde för VA, 
anslutning av fastigheterna kommer att kunna ske inom de närmaste 
åren. Nordöst om Mariefred ligger Hästnäs, ytterligare ett fritidshus-
område intill Mälaren.  

Ytmässigt är kommundelen Stallarholmen den största kommunde-
len omfattande hela Selaön och den nordöstra delen av fastlandet i 
kommunen. Orten Stallarholmen är belägen på båda sidor av fj ärden, 
det vill säga på både Selaön och fastlandet. Områdena länkas samman 
av Stallarholmsbron.  Bebyggelseutvecklingen har på senare tid framfö-
rallt skett på fastlandet västerut, området kallas Sundby Strand. På 
Selaön har orten alltmer växt samman med de Mälarnära fritidshus-
områdena Håsta i väst, samt Husby och Tuna i öst . I övrigt fi nns 
mindre bebyggelsegrupper på Selaön innefattande en del fritidshusbe-
byggelse, till exempel i Norrtorp och Nällsta på öns östsida. Även på 
Ringsö, nordöst om Selaön fi nns sammanhållen bebyggelse för 
fritidsändamål. 
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Sydöst om Stallarholmen, intill Mälaren, ligger fritidshusområdet 
Herresta och intill Herrestaviken ligger Edeby, ytterligare ett fritids-
husområde, samt Herresta Säteri. Gemensamt för fritidshusområdena 
är att bebyggelsen i olika omfattning har omvandlats eller håller på att 
omvandlas till permanentbostäder.

Kommundelen Tosterö omfattar förutom hela Tosterö även Aspö 
och Oknö. Bebyggelsetrycket har varit störst längs Tosteröns västra 
strand, Sandavägen länkar samman bebyggelsenoderna Märinge, 
Sanda, Björktorp och Brunnsåker. Bebyggelsen i  Enhammar, Bress-
hammar, Abborrberget och Sundby räknas till Strängnäs stad. Ytterli-
gare vattennära bebyggelsegrupperingar fi nns på Morrarö, samt i 
Edeby och Logarn längre norrut. På Aspö och Oknö fi nns endast 
mindre husgrupperingar. 

Kommundelen Vårfruberga omfattar Fogdö. På den stora halvön är 
bebyggelsen utspridd. Som mindre bebyggelsenoder kan nämnas 
Vansö, Vik, Silverhällarna och Björsunds by. De tre sistnämnda ligger i 
anslutning till Mälaren. Södra Fogdö behandlas i den fördjupade 
översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad.    

Hamnområden med både gäst- och fasthamnplatser fi nns förutom i 
Strängnäs även i Stallarholmen och Mariefred. Mer om vilka funktio-
ner som fi nns för båtlivet och hur kommunens vattenområden 
används fi nns att läsa kapitlet Kommunspecifi ka planeringsförutsätt-
ningar.  

Service- och infrastruktur
I Strängnäs stad fi nns både kommunal och kommersiell service, samt 
kollektiva kommunikationsmöjligheter. E20, riksväg 55 och Svealands-
banan passerar staden. 

Härads Samhälle saknar kommersiell service. En utveckling av 
Härad i form av ett mer koncentrerat landsbygdsboende kan bidra till 
att servicen på sikt förbättras. Härads skola rymmer årskurserna 1-6. 
Högstadieeleverna hänvisas till Strängnäs. Att fi nna möjligheter för 
skolans fortlevnad ses som mycket viktigt. 

Ute på Fogdö är samhället vid Lundby med skolan, lanthandeln och 
gårdsbutiken enligt mångas uppfattning ”bygdens centrum”. För 
verksamheter fi nns ej någon planlagd mark på Fogdö, men företagan-
det består av allt från mindre gårdsbutiker till ett stort hönseri med 
äggproduktion, samt småindustri kring Solö. 

Sydvästra Tosterö kan beskrivas som en förlängning av Strängnäs 
stad norrut. Boende hänvisas till den kommersiella och kommunala 
servicen på fastlandssidan. Slutstationen för den busslinje i stadstrafi k-
nätet som sträcker sig längst norrut är Tosterö skola. Längs riksväg 55 
mot Enköping, som leder genom Tosterö och Aspö, fi nns även hållplat-
ser för landsbygdstrafi kens bussar.

I Stallarholmen fi nns både kommunal och kommersiell service. En 
utbyggnad av samhället skulle dock behövas för att stärka underlaget 
för befi ntliga servicefunktioner. Med landsbygdstrafi kens busslinjer går 
det att ta sig till/från kollektivtrafi knoderna i Strängnäs och Läggesta.   

Även i Mariefred fi nns kommunal och kommersiell service. 
Närheten till tågstationen i Läggesta har skapat goda förutsättningar 
för arbetspendling. 

Skyddade områden
Mälaren och Mälarens närområde omfattas av riksintresset Mälaren 
med öar och strandområden. Inom riksintresset ska turismens och 
friluft slivets, främst det rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Detta på grund av de samlade natur- och kulturvär-
dena inom riksintresseområdet. 
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Delområden med särskilt höga naturvärden är Sörfj ärden, Sundby-
holmsarkipelagen, Segersöarkipelagen, Tynnelsöfj ärden, Nybble holme 
och Prästfj ärden. Dessa områden omfattas av riksintresseområden för 
naturvård, samt av bland annat Natura 2000-områden och/eller 
naturreservat. Sörfj ärden är dessutom fastställd av regeringen som 
RAMSARområde, det vill säga internationellt värdefull våtmark.

Områden som är särskilt värdefulla för naturvård och friluft sliv 
beskrivs i länsstyrelsens naturvårdsprogram. I programmet har 
områden klassifi cerats enligt en tregradig skala; högt värde, mycket 
högt värde och högsta värde. Inom Mälaren och Mälarens närområde 
fi nns fl era områden inom varje klassifi cering. Klass 1-områdena 
sammanfaller med ovan nämnda riksintresseområden för naturvård. 
Vattennära klass 1-områden fi nns även vid Ulvhällsfj ärden/Gorsinge 
och vid Hjorthagen/Mariefred. 

Vid analyser på mer detaljerad nivå fi nns ytterligare underlag att 
tillgå vad gäller till exempel biotopskyddsområden och nyckelbiotoper, 
samt i form av inventerad sumpskog, våtmark, ädellövskog, ängs- och 
hagmark och bevarandevädra träd. 

Inom Mälaren och Mälarens närområde fi nns riksintresseområden 
för kulturmiljövård på Fogdö, inom Strängnäs stad, på Selaön och vid 
Hjorthagen/Mariefred. Det fi nns även fl era områden som är av 
regionalt intresse för kulturmiljövård. Dessa områden fi nns på Fogdö, 
runt Härad, på Aspö, Oknö och Selaön, på fastlandet söder om Selaön, 
samt vid Herresta och Mariefred. Fornminnen och fornlämningsområ-
den fi nns inom alla berörda kommundelar. 

Vattenstatus och miljökvalitetsnormer
Mälaren är Sveriges tredje största sjö och recipient för vattenförekom-
sterna i Mälarens närområde. 

Mälaren har nyligen delats in i 32 vattenförekomster istället för de 
tidigare nio. Denna mer detaljerade indelning har gjorts för att bättre 
kunna visa på de förhållanden som råder i olika delar av Mälaren. Vid 
beslut om åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2009 gällde dock 
den grövre indelningen. Detta innebär att de miljökvalitetsnormer som 
fastställdes 2009 gäller för den dåvarande vattenförekomstindelningen, 
av nio vattenförekomster. Inom nästa förvaltningscykel kommer 
miljökvalitetsnormer fastställas enligt den nya indelningen, det vill 
säga för 32 förekomster. 

Mälarens nya vattenförekomstindelning 
Källa: Mälaren, tillståndsutvecklingen 
1965-2011, Mälarens Vattenvårdsförbund 
och SLU
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Av de nio delar av Mälaren som klassifi cerades år 2009 är det sex av 
dem som inte uppnår god ekologisk status och sju som riskerar att inte 
bibehålla eller uppnå god ekologisk status till 2015. Tre vattenförekom-
ster når inte god kemisk status idag och  sju ligger i riskzonen för att 
kemisk status inte uppnås eller bibehålls till 2015. Nya statusklassning-
ar kommer att beslutas om under 2015 för de 32 nya vattenförekom-
sterna. Det underlag som fi nns för bedömning är i fl era fall bristande 
och det behövs fl era mätningar och modeller för att kunna göra 
rättvisande bedömningar av respektive del av Mälaren.  

För Mälaren har övergödning och miljögift er, förutom de höga 
bakgrundshalterna av kvicksilver, pekats ut som de största miljöpro-
blemen. För vissa miljöproblem har inte klassifi ceringar kunnat göras 
på grund av avsaknad av underlagsdata. Mälarens tillstånd har 
undersökts årligen sedan 1965. Mälaren var då starkt övergödd. Eft er 
den stora avlastningen på främst 1970-talet då de kommunala avlopps-
reningsverken byggdes ut uppvisar de vattenkemiska förhållandena 
inga tydliga trender över tiden. Idag styrs näringsnivån i Mälarens 
bassänger nästan helt av tillförseln från tillrinningsområdet och detta 
speglas även i den ekologiska statusen i de olika bassängerna. För de 
vattenförekomster som har sämre än god status bedöms statusen 
möjligen kunna förbättras till 2015 genom att minska tillförseln av 
framför allt fosfor, men till viss del motverkas en möjlig förbättring 
med avseende på övergödningen av att fosfor kan frigöras från tidigare 
överlastade bottensediment..

Tillförseln av tungmetaller och organiska miljögift er till Mälaren är 
betydande från olika verksamheter och innebär en risk för att inte 
uppnå en god ekologisk status. En hel del metaller, kemikalier med 
mera kommer via dagvattensystemet. Undersökningar visar dock låga 
eller mycket låga halter av metaller och stabila organiska ämnen (DDT 
och PCB) i abborre, gös och gädda, samt dioxiner i ål. Sådana under-
sökningar har dock inte genomförts i särskilt stor utsträckning och 
bedömningsgrunder saknas för att dra slutsatser om den ekologiska 
statusen utifrån sådana resultat.

De två vattenförekomster, enligt den gamla indelningen med 
fastställda miljökvalitetsnormer, som ligger inom Strängnäs Kommun 
är Björkfj ärden och Blacken.

Björkfj ärden sträcker sig från Strängnäs till Bålsta, Södertälje och 
Ekerö. Vattenmyndigheten har bedömt att Björkfj ärden idag har god 
ekologisk och kemisk status och miljökvalitetsnorm är fastställd till att 
förekomsten ska uppnå eller bibehålla god ekologisk och kemisk status 
till år 2015. Det uppges dock i statusunderlag att det fi nns indikationer 
på att delar av vattenförekomsten har sämre status. Vidare bedöms att 
det är möjligt att uppnå miljökvalitetsnormen för ekologisk status men 
att Björkfj ärden bedöms ligga i riskzonen för att inte klara kravet på 
kemisk status till år 2015, då en undersökning visat att det fi nns risk 
för höga halter av tributyltenn (TBT). Det främsta miljöproblemet för 
denna del av Mälaren är enligt Vattenmyndigheten miljögift er men det 
saknas bedömningsunderlag och riktlinjer för klassifi cering av andra 
miljöproblem. Exempelvis har inte övergödning klassats som ett 
miljöproblem för vattenförekomsten vilket, enligt Vattenmyndigheten 
själva, är vanskligt då uppenbara indikationer på övergödning före-
kommer lokalt i vattenförekomsten och i Mälarens avrinningsområ-
den.

Blacken är den del av Mälaren som sträcker sig från Kvicksund till 
Strängnäs. Ekologisk status har bedömts till måttlig medan kemisk 
status är god. Vattenmyndigheten har dock bedömt att det är svårt att 
uppnå god status i Blacken till 2015. Miljökvalitetsnorm för vattenföre-
komsten är beslutad till god status till 2021 då det anses vara tekniskt 
omöjligt att uppnå god status till 2015 på grund av övergödningspro-
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blematiken. Den ekologiska statusen är baserad på undersökningar i 
förekomstens centrala delar och andra delar kan ha sämre status. Även 
miljögift er är ett problem i Blacken, bland annat har förhöjda halter av 
tungmetaller har hittats i bottensediment i Västeråsfj ärden.

Med fyra län och 23 kommuner som ligger i direkt anslutning till 
sjön är anspråken på Mälaren många och och i vissa fall motstridiga 
vilket ställer höga krav på samverkan. Mälarens vattenvårdsförbund 
har sedan 1998 bedrivit miljöövervakning av Mälaren och i samband 
med detta tar de fram underlagsmaterial om tillståndet i Mälaren. 
Förbundet har även en roll som samordnare av kommunernas arbete 
och de redovisar miljöövervakningens resultat så att det kommer till 
nytta i planerings- och utvecklingsarbete i kommuner, företag och 
myndigheter. Strängnäs kommun är medlem i vattenvårdsförbundet.

I Mälarens närområde, mellan Mariefred och Nykvarn ligger ett 
vattendrag, Taxingeån, som leder till Mälaren. Vattendraget ligger 
främst inom Nykvarns kommun men en del av sträckan rinner igenom 
Strängnäs kommun. Taxingeån är av sådan storlek att den klassas som 
en vattenförekomst. Statusen bedöms vara god både avseende ekologi 
och kemi och det föreligger ingen uppenbar risk för att statusen inte 
kan bibehållas. Det fi nns dock vandringshinder i vattendraget.

En bra bit nordväst om Mariefred fi nns en mindre sjö, Södra 
Kärrlången, som klassats som vattenförekomst. Sjön har måttlig 
ekologisk status, i risk att inte uppnå god ekologisk status till 2015 och 
har därför fått tidsfrist med miljökvalitetsnorm för ekologisk status till 
år 2021. Från sjön avleds vattnet via Histaån till Mälaren. Histaån har 
god ekologisk och kemisk status och miljökvalitetsnorm är fastställd 
till god status 2015. Vattenförekomsten riskerar dock att inte uppnå 
god ekologisk status till 2015 på grund av morfologiska förändringar. 

Mälaren - Björkfjärden

Mälaren - Blacken

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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I Mälarens närområde, sydväst om Härad fi nns även ett mindre 
vattendrag, Eksågsån. Eksågsån har måttlig ekologisk status med anled-
ning av övergödning, kontinuitetsförändringar och morfologiska 
förändringar och miljökvalitetsnorm avseende ekologi har fastställts 
till god status 2021 då det anses vara tekniskt omöjligt att uppnå till 
2015.

Riskfaktorer
Några översiktliga översvämningskarteringar har ej genomförts vid de 
mindre sjöar och vattendrag som fi nns inom aktuell del av Norrströms 
avrinningsområde. Riskerna för översvämningar runt Mälaren 
behandlas i kapitlen Klimatförändringar, översvämningsrisker och 
reglering av vattennivån i Mälaren och Hantering av översvämningsris-
ker.

Som planeringsunderlag inför åtgärder runt Mälaren fi nns en 
detaljerad översvämningskartering framtagen av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) 2012. På projektnivå kan än mer 
detaljerade riskanalyser tas fram, samt beräkningar av hur stora 
dagvattenfl öden som behöver tas omhand. 

Högriskområden med radon fi nns vid Härad, vid Abborrberget på 
Tosterö, i Stallarholmen på Selaösidan, samt inom Hedlandet. På 
befi ntligt planeringsunderlag från SGU fi nns även eventuella högrisk-
områden, normalriskområden och lågriskområden karterade.

Information om områden som kan vara förorenade fi nns på 
Strängnäs kommuns miljöenhet. Förorenade områden med olika 
riskklasser fi nns framförallt inom Strängnäs stad, Stallarholmen och 
Mariefred.

 Inom aktuell del av Norrströms avrinningsområde fi nns översikt-
liga skredriskkarteringar inom Strängnäs, Stallarholmen och Marie-
fred. Även följande områden har inventerats; Herresta, Edeby, Kalkud-
den, Hästnäs och Härad. Inom dessa områden bedömdes skredrisker 
för befi ntlig bebyggelse ej föreligga. 

Vid behov av information om skredrisk inom andra områden kan 
SGU:s jordartskarta användas som underlag vid en första bedömning. 
Den jordartsgeologiska informationen kan sedan användas tillsam-
mans med information om terräng och vattenfl öden för att bedöma 
ras- och skredrisk.

Ställningstagande
Mälaren med öar och strandområden är ett av de riksintresseområden 
i landet, där särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten gäller (4 kap. 1§ och 2§ Miljöbalken (1998:808)). Bestämmel-
serna skyddar särskilt områdenas värden för turism och friluft sliv då 
olika exploateringsföretag prövas. De utgör emellertid inget hinder för 
utveckling av befi ntliga tätorter eller det lokala näringslivet.   

Det har länge funnits en tradition att låta bebyggelsen möta vattnet i 
våra Mälarnära städer Strängnäs och Mariefred, samt i Stallarholmen. 
Inom dessa samhällsstrukturer ska tillgängligheten till vattnet säkras 
genom att skapa off entliga mötesplatser och stråk intill strandlinjen. 
Det är även viktigt att säkra vattennära naturområden, samt att 
undvika bebyggelse eller anläggningar som kan upplevas som privati-
serande av kommunens stränder. 

Utanför våra städer och samhällen är behovet av ett ändamålsenligt 
och diff erentierat strandskydd stort. Exploateringstrycket på landsbyg-
den måste beaktas, samtidigt som ett långsiktigt skydd av strändernas 
natur- och friluft svärden ej får äventyras. I samband med landsbygds-
utveckling i strandnära lägen bör den huvudsakliga planeringsprinci-
pen därför vara, att knyta an till och stärka befi ntliga strukturer inom 
väl avgränsade områden. I arbetet med att dels motverka utspridda 



62 / Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03

bebyggelsestrukturer, dels trygga förutsättningarna för allmänhetens 
friluft sliv och dessutom bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur- och växtlivet, blir det även viktigt att identifi era stränder i behov 
av utökade strandskyddsområden.

Åtgärdsarbete för att få till en bättre vattenstatus i Mälaren är en 
stor och viktig fråga för såväl Strängnäs som för andra kommuner runt 
Mälaren. Det kanske största och mest svåråtgärdade miljöproblemet är 
övergödning. För att rätt insatser ska kunna utföras på rätt plats och få 
eff ekt är det en grundläggande förutsättning, att samarbete sker mellan 
kommuner och myndigheter. Kommunen måste ta del av de underlag 
och utredningar som görs i fråga om Mälarens status och utifrån 
föreslagna åtgärder genomföra ett aktivt arbete för att begränsa 
tillförseln av näringsämnen till Mälaren. Mälarens status som helhet är 
återigen en fråga som kommunen behöver jobba aktivt med i samver-
kan med andra kommuner och myndigheter. 

Södra Kärrlången och Eksågsån kräver båda sannolikt ett aktivt 
arbete för att erhålla förbättrad vattenstatus. 

Råckstaån
Landskap
Råckstaåns avrinningsområde är beläget i Södermanlands län och 
omfattar delar av Eskilstuna, Flens, Gnesta och Strängnäs kommuner. 
Råckstaån är ett bivattensystem till Mälaren – Norrströms huvudvat-
tensystem och mynnar i Mälaren vid Mariefred och Gripsholmsviken. 

I Åkers kronopark upplåts hela eller delar av elva stycken sjöar för 
sportfi ske och här fi nns också en populär kanotled. Det fi nns två 
Natura 2000-områden med limniska habitat i Råckstaåns avrinnings-
område. 

Huvudsaklig bebyggelsestruktur
Inom aktuellt delavrinningsområde är det orten Åkers Styckebruk 
intill Visnaren och samhället Länna vid Lännasjön som utgör de 
huvudsakliga, sammanhållna bebyggelsenoderna. Åkers Styckebruk är 
en av landets äldsta bruksorter som successivt byggts ut norr om sjön 
med relativt tydliga årsringar. Utbyggnaden av Länna har framförallt 
skett i den sydvästra delen av samhället och längs Merlännavägen 
norrut har ett stråk med bebyggelse vuxit fram. Mittemot Länna, på 
andra sidan Lännasjön ligger den lilla bebyggelsegrupperingen 
Sundtorp. Intill Lännaån och Mörtsjön ligger Länna bruk med 
bebyggelse från 1600-talets senare hälft  fram till nutid.

Intill de små sjöarna syns mindre bebyggelsegrupper och längs väg 
223, i den östra delen av delavrinningsområdet, fi nns ett stråk med 
små bebyggelsegrupperingar som fortsätter söderut in i Gnesta 
kommun.

Som övrig sammanhållen bebyggelse inom aktuell del av Norr-
ströms avrinningsområde kan nämnas området Kungshagen vid 
Marsjön. 

Service och infrastruktur
I Åkers Styckebruk och i dess närområde fi nns matbutik, skola, 
idrottshall och simhall etcetera.

Till Åkers Styckebruk kan man ta sig med landsbygdsbussar från 
exempelvis Strängnäs stad och Läggesta.

I Länna saknas, förutom skolan (stadierna F-5), mycket av off entlig 
service. Närmaste service (matbutiker etcetera) fi nns i Solberga 
handelsområde strax söder om Strängnäs stad. 

En busslinje fi nns mellan Strängnäs, Länna och Malmköping (Flens 
kommun).
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Skyddade områden
I söder fi nns en del av ett stort riksintresseområde för friluft sliv 
benämnt Åkers Bergslag. I den användarplan som fi nns framtagen för 
Åkers Bergslag beskrivs Strängnäs kommuns och Gnesta kommuns 
gemensamma mål och strategier för landskapet, friluft slivet och 
turismen samt för jord- och skogsbruket.

Delområden med särskilt höga naturvärden är Lottesta-Björnvad, 
våtmarken vid Mörtsjön, Eklången-Bråtön-Träskaten, Stampmossen, 
Lennelstorpskärret, Marvikenområdet och Kärrlången. Dessa områden 
omfattas av riksintresseområden för naturvård. Inom några av 
områdena fi nns bland annat även Natura 2000-områden och/eller 
naturreservat. 

Ovanstående områden, samt ytterligare områden, som är särskilt 
värdefulla för naturvård och friluft sliv beskrivs i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram. I programmet har områden klassifi cerats enligt en 
tregradig skala; högt värde, mycket högt värde och högsta värde. Inom 
aktuell del av Norrströms avrinningsomrdåe fi nns fl era områden inom 
varje klassifi cering. Klass 1-områden fi nns vid Bråtön, Kalkbro-områ-
det, Marvikarna och Södra Kärrlången. 

Vid analyser på mer detaljerad nivå fi nns ytterligare underlag att 
tillgå vad gäller till exempel biotopskyddsområden och nyckelbiotoper, 
samt i form av inventerad sumpskog, våtmark, ädellövskog, ängs- och 
hagmark och bevarandevädra träd. 

Åkers Styckebruk omfattas av ett riksintresseområde för kulturmil-
jövård. Det fi nns även tre områden som är av regionalt intresse för 
kulturmiljövård. Det ena området omfattar Länna bruk-Byringe-Råck-
länna-Nyckelberga, det andra Merlänna-Söderlänna och det tredje 
Berga-Ekeby-Järsta-Åkers kyrka-Valsberga-Sörby. Fornminnen och 
fornlämningsområden fi nns det många av, framförallt söderut i Åkers 
Bergslag.

Vattenstatus och miljökvalitetsnormer
Vattenförekomsterna inom Råckstaåns avrinningsområde är fördelade 
i två grenar i systemet: en längre del i väst-ostlig riktning och en 
kortare del i mer syd-nordlig riktning. Grenarna möts i sjön Visnaren 
vid Åkers Styckebruk. 

Inom den del av avrinningsområdet som ligger i Strängnäs kom-
mun är Lännasjön, Eklången, Visnaren och Marvikarna samt tre 
delsträckor av Råckstaåns huvudfåra statusklassade vattenförekomster 
med fastställda miljökvalitetsnormer. 

Råckstaån är i sina centrala delar ett näringsrikt vattensystem 
medan sjöarna i mälarmården är försurningskänsliga. Två sjöar, 
Ältaren och Holmsjön, ingår i länets kalkningsprogram. 

Lännasjön och Eklången är två sjöar med liknande övergödnings-
problem som båda har bedömts ha dålig ekologisk status. Även om 
insatser görs är det tekniskt omöjligt att uppnå god ekologisk status till 
2015 och kvalitetskraven har därför fått tidsfrist till 2021 för ekologisk 
status. Svårigheterna att uppnå målet beror på att övergödning kräver 
fl era åtgärder under en lägre tid för att ge eff ekt men den den dåliga 
statusen beror även på morfologiska förändringar och kontinuitetsför-
ändringar. De morfologiska problemen består i att fl ödesvägen i eller i 
anslutning till vattenförekomsten är bruten av barriärer som hindrar 
vandrande vattenorganismer att ta sig fram. Sjöarna är även påverkade 
av sjösänkning. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för att skapa 
hydromorfologiska förutsättningar för att uppnå god ekologisk status 
krävs ytterligare utredning.

Vad gäller den kemiska ytvattenstatusen för de båda sjöarna bedöms 
den däremot vara god, med det generella undantaget för kvicksilver 
och kvicksilverföreningar, och man anser att det troligtvis inte fi nns 
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någon risk att sådan försämring kommer att ske så att miljökvalitets-
normen för god kemisk status till 2015 inte kan uppnås. Bedömningen 
är gjord utifrån att det inom sjöns avrinningsområde inte fi nns några 
kartlagda källor med sådant utsläpp att de bedöms påverka vattenföre-
komsten negativt avseende miljögift er. Det är dock en expertbedöm-
ning som behöver utredas närmare i nästa förvaltningscykel.

Eklången och Lännasjön förbinds av ett vattendrag som är en del av 
Råcksta Å (SE-657123-156295). Denna del av Råckstaån samt den 
delsträcka av Råcksta Å (SE-657284-15755) som leder från Lännasjön 
till Visnaren har liknande status och problem. Båda delsträckorna har 
bedömts ha god status, både avseende ekologi och kemi. Vattendragen 
bedöms dock ligga i riskzonen för att inte uppnå miljökvalitetsnormen, 
god ekologisk status till 2015, på grund av kontinuitetsförändringar, 
det vill säga att det fi nns vandringshinder i vattenförekomsterna som 
hindrar vandrande vattenorganismer att ta sig fram. 

Sjön Visnaren som är belägen vid Åkers Styckebruk har av vatten-
myndigheten bedömts ha otillfredsställande ekologisk status, troligtvis 
till följd av långvarig påverkan från Åkers Styckebruks samhälle samt 
omkringliggande jordbruk. Otillfredsställande status ligger näst lägst 
på statusskalan, ett steg ovan dålig status. Visnaren har genom under-
sökningar av växtplankton, bottendjur samt vid provtagningar visats 
ha problem med syrgasbrist på djupa bottnar och andra indikationer 
på övergödningsproblem. Sjön är fysiskt påverkad av sjösänkning och 
kontinuitetsförändringar har noterats som ett miljöproblem. Med 
anledning av de problem som redovisats för sjön har en bedömning 
gjorts att det är tekniskt omöjligt att uppnå god status till 2015 även 
om alla möjliga och rimliga åtgärder vidtas. Miljökvalitetsnorm för 
sjön är därför beslutad till god ekologisk status till 2021. 

Den tredje delsträckan av Råcksta Å (SE-657136-157645) som leder 
från Visnaren via Bondkroken och ut till Marielundsviken i Mälaren 
har, liksom Visnaren, bedömts ha otillfredsställande status med 
anledning av övergödningsproblem och kontinuitetsförändringar. 
Även här har en tidsfrist för att uppnå miljökvalitetsnorm för ekologisk 
status getts till 2021. Den kemiska statusen har bedömts som god men 
vattenförekomsten bedöms ligga i riskzonen att inte klara kravet på 
kemisk status till år 2015 då en analys av påverkanskällor indikerar att 
vattenförekomsten troligen har problem med avseende på miljögift er.

Sjösystemet Marvikarna består av de tre sjöarna Övre-, Mellan- och 
Nedre Marviken varav Nedre och Mellan-Marviken ligger inom 
Strängnäs kommun. Övre Marviken, som är belägen i Gnesta kom-
mun, har måttlig ekologisk status och övergödningsproblem, sannolikt 
på grund av det stora antalet enskilda avlopp runt sjön samt en viss del 
åkermark i närområdet. Den relativt stora näringspåverkan på vattnet 
speglas även i Mellan-Marviken. I vattenförekomsten visar undersök-
ningar av större vattenväxter (makrofyter) att Mellan-Marviken är 
näringspåverkad, främst på våren. Mätningar av näringsämnen i 
ytvatten 2006 och 2008 visar på god status men makrofytundersök-
ningen har varit avgörande för sjöns ekologiska status som måttlig. För 
vattenförekomsten har även konstaterats kontinuitetsförändringar och 
morfologiska förändringar. Med anledning av dessa miljöproblem har 
Mellan-Marviken fått tidsfrist för miljökvalitetsnormen för ekologisk 
status till 2021. 

Nedre Marviken, som förbinder Mellan-Marviken med Visnaren 
har, tack vare liten påverkan från vare sig bebyggelse eller jordbruk, 
bedömts ha god ekologisk och kemisk status utan risk för att inte 
bibehålla statusen till 2015 då miljökvalitetsnorm är beslutad till. 
Kontinuitetsförändringar har dock noterats för vattenförekomsten 
vilket innebär att fl ödesvägen i eller i anslutning till vattenförekomsten 
är bruten av barriärer som hindrar vandrande vattenorganismer att ta 
sig fram.

Källa: www.viss.lansstyrelsen.se
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Vad gäller grundvattenförekomster i avrinningsområdet har alla 
bedömts ha god kemisk och kvantitativ status. Miljökvalitetsnormer är 
för samtliga grundvattenförekomsterna beslutade till god kemisk och 
kvantitativ status till år 2015. Trots de goda förutsättningarna med 
tanke på dagens statusbedömning har Vattenmyndigheten gjort 
bedömningen att fyra av dessa grundvattenförekomster ändå ligger i 
riskzonen för att inte uppnå god kemisk status till år 2015. Två av dessa 
grundvattenförekomster är en del av Strängnäsåsen, dels i tätorten 
Strängnäs dels i Malmbyområdet. De två andra förekomsterna är 
belägna i området söder om Grundbro. Bedömningarna är gjorda 
utifrån beräkningar av potentiell påverkan. Närmare undersökningar 
och provtagningar behöver göras för att verifi era förekomsternas 
status.

Riskfaktorer
Några översiktliga översvämningskarteringar har ej genomförts vid de 
mindre sjöar och vattendrag som fi nns inom aktuell del av Norrströms 
avrinningsområde. 

På projektnivå kan beräkningar av dagvattenfl öden tas fram som 
underlag för att kunna presentera hållbara dagvattensystem med syft e 
att minska eventuella översvämningsrisker. 

Högriskområden med radon fi nns i Länna. På befi ntligt planerings-
underlag från SGU fi nns även eventuella högriskområden, normalrisk-
områden och lågriskområden karterade.

Information om områden som kan vara förorenade fi nns på 
Strängnäs kommuns miljöenhet. 

 Inom aktuell del av Norrströms avrinningsområde fi nns en 
översiktlig skredriskkartering inom Åkers Styckebruk. Även Länna har 
inventerats där skredrisker för befi ntlig bebyggelse ej bedömdes 
föreligga. 

Vid behov av information om skredrisk inom andra områden kan 
SGU:s jordartskarta användas som underlag vid en första bedömning. 
Den jordartsgeologiska informationen kan sedan användas tillsam-
mans med information om terräng och vattenfl öden för att bedöma 
ras- och skredrisk.

Ställningstagande
Inom aktuell del av Norrströms avrinningsområde bör ny bebyggelse i 
första hand koncentreras till Åkers Styckebruk och Länna. I dessa 
samhällen fi nns kommunala verksamhetsområden för vatten- och 
avlopp, samt annan service som eventuellt skulle kunna stärkas till 
följd av ett utökad befolkningsunderlag. Inom samhällsstrukturerna är 
det viktigt att tillgängligheten till sjöarna säkras. Bebyggelse eller 
anläggningar som kan upplevas privatiserande av stränderna bör 
undvikas. 

Behovet av ett ändamålsenligt och diff erentierat strandskydd är 
stort. Exploateringstrycket på landsbygden måste beaktas, samtidigt 
som ett långsiktigt skydd av strändernas natur- och friluft svärden ej får 
äventyras. I samband med landsbygdsutveckling i strandnära lägen bör 
den huvudsakliga planeringsprincipen därför vara, att knyta an till och 
stärka befi ntliga strukturer inom väl avgränsade områden. I arbetet 
med att dels motverka utspridda bebyggelsestrukturer, dels trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluft sliv och dessutom bevara 
goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet, blir det 
även viktigt att identifi era stränder i behov av utökade strandskydds-
områden.

Inom det delområde som ingår i Åkers Bergslag, riksintresseområde 
för friluft sliv, är det viktigt att möjligheten för friluft sliv bibehålls och/
eller förstärks. Ingen tillkommande bebyggelse bör tillåtas utan 
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anknytning till befi ntliga bebyggelsegrupper. Om det fi nns särskilda 
skäl kan dock anläggningar som främjar det rörliga friluft slivet 
eventuellt uppföras. I användarplanen för Åkers Styckebruk framgår 
under kapitlet Vision, mål och strategier att fortsatt utveckling bör ske 
inom ramen för områdets nuvarande karaktär med vandring, sport-
fi ske, paddling, skridskoåkning och annat friluft sliv utan krav på 
avancerade anläggningar. Vid tillkommande bebyggelse med behov av  
enskilda VA-lösningar ska bedömning om skyddsnivå för avloppslös-
ningarna göras enligt gällande riktlinjer i Miljösamverkan Söderman-
lands Handbok för handläggare av avloppsärenden. 

Det är inom Råckstaåns avrinningsområde som den största andelen 
vattenförekomster med dålig och otillfredsställande status fi nns. 
Övergödning, morfologiska förändringar och kontinuitetsförändringar 
är generellt de största miljöproblemen som kommunen måste jobba 
med inom vattenförvaltningen. Det blir därför naturligt mycket fokus 
på dessa frågor. De vattenförekomster med konstaterad dålig status bör 
prioriteras i åtgärdsarbetet. I Strängnäs kommun fi nns två vattenföre-
komster med dålig status, Eklången och Lännasjön, och båda är 
belägna inom Råckstaåns avrinningsområde. För Lännasjön har 
miljöenheten, inom tillsynsarbetet, påbörjat ett arbete med att förbätt-
ra statusen på de enskilda avlopp som fi nns runt sjön. Detta är en 
viktig uppgift  som bör fullföljas och kompletteras med en övergripan-
de lokal handlingsplan hur miljökvalitetsnormen för sjön ska kunna 
uppnås. Vid åtgärdsarbete med Eklången bör samarbete ske med 
Eskilstuna kommun då en stor del av sjön även ligger inom Eskilstunas 
område. 

De vattenförekomster som har otillfredsställande status är Visnaren 
och den del av Råcksta Å som leder från Visnaren till Mälaren. Dessa 
förekomster kräver sannolikt även ett aktivt arbete med lokala hand-
lingsplaner för att förbättring av vattenkvaliteten ska åstadkommas. 
Även här ligger det största åtgärdsarbetet inom övergödningsområdet 
men även kontinuitetsförändringar. Fokus inom övergödningsarbetet 
bör ligga på att undermåliga avloppsanläggningar åtgärdas samt riktad 
tillsyn och inspiration till förbättringsåtgärder inom jordbruket för att 
minska läckage av näringsämnen. Identifi ering av dagvattenpåverkan 
och beslut om lämplig hantering av dagvattnet är också viktiga 
aspekter. Vad gäller kontinuitetsförändringar och morfologiska 
förändringar krävs med kartläggning och utredning för att avgöra vilka 
åtgärder som ska vidtas för att god status ska uppnås. 

Marvikarna är värdefulla limniska habitat som är viktiga att skydda. 
De övre delarna är konstaterat påverkade av övergödning medan 
Nedre Marviken fortfarande har ansetts ha god status. Även om en 
vattenförekomst har god status idag får den inte försämras. Med tanke 
på den näringspåverkan som förekommer uppströms i systemet kan 
det vara prioriterat att även jobba aktivt med Marvikarna som helhet 
för att förbättra vattenkvaliteten i de övre delarna, förhindra att de 
nedre delarna försämras och bevara de höga naturvärden som fi nns 
inom systemet. 

Det fi nns i dagsläget inget Vattenvårdsförbund för Råckstaåns 
avrinningsområde, vilket vore önskvärt. Genom att samarbeta i frågor 
inom området kan sannolikt bättre avvägningar göras om vilka 
åtgärder som är lämpliga samt var de ska sättas in för att få bästa eff ekt. 
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Förslag

Båtlivet 
För att kunna tillgodose den växande Mälarkommunens behov av 
båtplatser och för att kunna samordna miljöinsatser för båtlivet 
behöver fl era av kommunens småbåtshamnar vidareutvecklas. Då nya 
bostadsområden planeras och byggs ut kommer det även fi nnas behov 
av att ytterligare småbåtshamnar med både fast- och gästhamnplatser 
etableras. I takt med att fl er båtplatser iordningsställs kommer behov 
av andra funktioner för ett fungerande och attraktivt båtliv att öka, 
bland annat behovet av uppläggningsplatser för vinterförvaring av 
båtar. För turismen och det rörliga friluft slivet är det viktigt att 
kommunens vattenmiljöer som helhet är spännande och upplevelse-
rika att besöka och leva vid. 

Båtliv utgör en viktig möjlighet till naturupplevelse och rekreation. 
En i sammanhanget viktig fråga är dock hur båtlivets miljöpåverkan 
ska kunna minskas trots satsningar i den fysiska miljön med syft e att 
möjliggöra ett utökat båtliv i kommunen. 

I stort sett allt som hänt i samhället men också i naturen kan man 
fi nna spår av i vattnet, även eft er mycket lång tid. Den allra största 
negativa påverkan på vattenmiljöer, sett i ett globalt perspektiv, härrör 
från andra aktiviteter än båtliv.  Jordbruket har haft  och har fortfarande 
en stor påverkan på många sjöar och vattendrag, både genom utsläpp 
av närsalter och bekämpningsmedel och genom rent fysiska omgestalt-
ningar av vattenmiljöer i form av dikning, markavvattning och 
uppodling. Skogsbruket har också påverkat genom skogsdikning och 
trakthyggesbruk. Det fi nns dock insatser som även kan minska 
påverkan från just båtlivet. Stöd för detta fi nns bland annat i miljömå-
let Levande sjöar och vattendrag. Miljökvalitetsmålet bör i ett genera-
tionsperspektiv enligt regeringens bedömning (prop. 2004/05:150) 
bland annat innebära att sjöars, stränders och vattendrags stora värden 
för natur- och kulturupplevelser samt bad och friluft sliv värnas och 
utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt. Miljömålsarbetet handlar alltså 
inte enbart om att bevara och skydda natur- och kulturmiljövärden, 
det handlar också om att inför framtiden fi nna vägar för hur vattenmil-
jöer kan nyttjas för fi ske, friluft sliv och turism utan att de förstörs. 

Ytterligare en aspekt som hänsyn måste tas till, vid utveckling av 
funktioner för båtlivet, är de avvägningar som måste ske mellan 
bevarandeintressen och markanspråk, samt mellan olika typer av 
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markanspråk. Förutom hänsyn till riksintresseområden för bland 
annat natur- och kulturmiljöer krävs enligt 2 kap. Plan- och bygglagen 
(2010:900) att marken från allmän synpunkt ska vara lämplig för 
ändamålet.

Nedan presenteras först några viktiga utgångspunkter i arbetet med 
att identifi era olika utvecklingsmöjligheter, sedan presenteras både 
pågående projekt och förslag på åtgärder som eventuellt skulle kunna 
bidra till bättre förutsättningar för ett attraktivt båtliv i kommunen. I 
slutet av detta kapitel fi nns en sammanställning av olika idéer om hur 
båtlivets miljöpåverkan skulle kunna minskas. 

Många av de förslag och idéer som presenteras bygger på synpunk-
ter från Båtklubben Gripen, Strängnäs Segelsällskap, Stallarholmen 
Båtklubb och Mariefreds Båtklubb, samt på synpunkter och idéer som 
kom fram under en workshop som hölls med företag och föreningar i 
kommunhuset 2010-10-18. Även inkommet material från allmänheten 
under ett ”församråd” (2010-09-03 – 2010-09-30) har beaktats. 
Utredningsområdenas lämplighet för de ändamål som föreslås har ej 
utretts färdigt. Kommunen kan, i samband med till exempel detaljpla-
nering eller vid arbete med fördjupningar av översiktsplanen, redovisa 
sin viljeriktning och ta fram grundläggande analyser och avvägningar 
mellan olika intressen. Inom enskilda projekt, vid anläggande eller 
vidareutveckling av hamnområden, krävs dock i många fall tillstånd 
enligt Miljöbalken för att få bedriva vattenverksamhet. I vissa fall kan 
det även krävas arkeologiska värderingar och insatser, samt tillstånd 
enligt Kulturminneslagen. 

Viktiga utgångspunkter:
• Vid planering av hamnområden och varv bör en viktig utgångs-

punkt vara att fullt ut nyttja och om möjligt komplettera och 
vidareutveckla redan befi ntliga anläggningar. På så sätt kan 
kostnader, markutnyttjande och miljöbelastning minimeras.  
Inom koncentrerade anläggningar skapas bättre underlag för olika 
servicefunktioner och skötseln förenklas. Exempel på servicefunk-
tioner för båtlivet (som kan variera beroende på hamnområdets 
karaktär) är miljöstation för hantering av gammal olja, uttjänta 
batterier och sopor etcetera, station för toalettömning, spolplatta 
för omhändertagande av spolvatten vid tvätt av båtar och utrust-
ning för sjösättning och upptagning av båtar. Vid planering av nya 
anläggningar krävs att strategiska lägen identifi eras i förhållande 
till kommunens översiktsplanering och med hänsyn till platsspeci-
fi ka värden. Vid tillskapande av nya båtplatser är det dessutom bra 
om det fi nns en strategi för var båtarna ska kunna tas omhand 
vintertid. En viktigt aspekt som behöver beaktas är att det i 
samband med muddring kan frigöras föroreningar från sediment 
som då sprids till omgivningen och kan påverka människor och 
djur negativt. 

• Behovet av båtuppläggningsplatser för vinterförvaring bör i första 
hand tillgodoses genom att fullt ut nyttja och om möjligt komplet-
tera redan befi ntliga anläggningar. Vid iordningställande av helt 
nya båtuppläggningsområden bör dessa ej lokaliseras i direkt 
anslutning till bostadsbebyggelse. Det krävs även ett långsiktigt 
planeringsperspektiv med avstämning mot kommunens översikts-
planering. Vid identifi ering av lämpliga områden för ändamålet 
bör även platser som inte ligger i direkt anslutning till Mälaren, 
eller som inte är tillgängliga med båt vattenvägen, analyseras för 
uppläggning av mindre båtar möjliga att förfl ytta på trailer.
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• Inom kommunen bör framförallt naturhamnar men även andra 
platser, exempelvis befi ntliga klubbholmar, som är attraktiva för 
båtlivet bevaras. Båtklubbarnas verksamhetsområden, inklusive 
klubbholmarna, utgör viktiga komplement till de kommunala 
gästhamnsplatserna. Det är viktigt att känna till vilka naturham-
nar som fi nns idag och hur de nyttjas. Eventuellt kan det fi nnas 
naturhamnar som inte används så mycket idag men som kanske 
skulle kunna komplettera de som är mer kända och även avlasta 
dessa.   

• Från båtklubbar i kommunen fi nns önskemål om bättre samord-
ning av populära utfl yktsmål med syft et att underlätta för båtturis-
men och det rörliga friluft slivet. En idé som lyft s fram är att 
utveckla turistbåtleder med historiska teman tillsammans med 
andra kommuner. Eventuellt skulle detta arbete kunna ske i ett 
samarbete mellan båtklubbarna och Näringslivsenheten, sektionen 
Besöksnäring och turism.

• Genom allemansrätten och strandskyddet är våra vattenområden 
öppna och tillgängliga för alla, detta ger utmärkta förutsättningar 
för ett rikt båtliv. Enligt allemansrätten får vi gå i land, tillfälligt 
förtöja båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där 
särskilt tillträdesförbud råder, till exempel till fågelskyddsområ-
den. Vid planering av hamnar och båtuppläggningsområden krävs 
att hänsyn även tas till de som inte har båt, det vill säga till deras 
allemansrättsliga tillgänglighet. 

• Transportstyrelsen har beslutat om ett förbud mot att släppa ut 
toalettavfall från fritidsbåtar. Förbudet träder ikraft  2015. Förutom 
detta förbud fi nns det ett krav på fritidsbåtshamnar att ha mottag-
ningsanordningar som kan ta emot toalettavfall från fritidsbåtar 
om det fi nns ett behov. Detta medför att behovet av mottagnings-
anordningar ökat, något som måste beaktas i kommunens fysiska 
planering.

• I kommunen fi nns ett rikt kanotliv med en koncentration till 
sjöarna i Åkersområdet, som till skillnad från det motordrivna 
båtlivet är mindre utrymmeskrävande. Däremot krävs att befi nt-
liga iläggsplatser inventeras och att eventuellt nya skapas för att 
främja ett rikt och rörligt friluft sliv med god tillgänglighet inom 
kommunens vattenområden för kajaker, kanoter och andra 
mindre båtar. Eventuellt skulle detta arbete kunna ske i ett 
samarbete mellan bland annat Friluft sfrämjandet Strängnäs och 
Näringslivsenheten, sektionen Besöksnäring och turism. 
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Ulvhällsfjärden-Strängnäsfjärden-Tynneslöfjärden-
Arnöfjärden m.fl .

Vidareutveckling av befi ntliga funktioner/hamnområden:
1. För vidareutveckling av marinan i Västerviken pågår i dagsläget en 

tillståndsprocess enligt Miljöbalken för att få bedriva vattenverk-
samhet. Den entreprenör som driver hamnen önskar att få riva de 
gamla bryggorna och istället anlägga fl ytbryggor som eventuellt 
skulle kunna ge ett mer optimalt utnyttjande av vattenområdet. 
Eft er krav från länsstyrelsen har hittills marinarkeologiska under-
sökningar genomförts.

2. I Nabbviken fi nns idag bryggplatser för cirka 100 båtar. Det fi nns 
dock planer på att bygga ut hamnen i enlighet med gällande de-
taljplan över området. För att kunna göra det krävs först tillstånd 
till vattenverksamhet enligt Miljöbalken. Småbåtshamnen kom-
mer fullt utbyggd att kunna rymma cirka 200-300 bryggplatser. En 
utbyggnad av småbåtshamnen i Nabbviken kommer (om tillstånd 
ges) bland annat att innebära behov av större parkeringsyta och 
utrymmen för nya servicefunktioner. Utbyggnaden kommer att 
innefatta en mottagningsstation för tömning av båttoaletter, vilket 
är ett nödvändigt komplent till tömningsstationen i Västerviken.    

3. Inom området längst in i Ulvhällsviken fi nns stor potential att 
vidareutveckla befi ntliga verksamheter. Ett sammanhållet område 
med båtanknuten service (underhåll, reparationer, vinterför-
varing, upptagning av båtar etcetera) skulle kunna vara ett bra 
komplement till de mer publika hamnområdena i Västerviken och 
Nabbviken.        
 I Gorsinge hamn fi nns som tidigare nämnts möjlighet att ta 
emot större båtar. Inom kommunen har det tidigare funnits idéer 
om att utöka befi ntlig landverksamhet, samt att se över möjlighe-
terna att utöka transporterna till/från hamnen. I dagsläget fi nns 
dock ej några planer på att utreda eventuella utvecklingsmöjlig-
heter.        
 Vid Löt och Strängnäs Segelsällskaps verksamhetsområde 
fi nns också idéer om vidareutveckling. Söder om den mark som 
Segelsällskapet arrenderar av kommunen fi nns ytterligare fl ack, 
kommunalägd mark där behov av ytterligare utrymmen för vin-
terförvaring av båtar eventuellt skulle kunna tillgodoses. I den för-
djupade översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad pekas viken 
nedanför Segelsällskapets område ut som en plats där en småbåts-
hamn eventuellt skulle kunna etableras. I anslutning till klubbens 
område fi nns en parkeringsyta, samt kommunala verksamhetsom-
råden för vatten- och avlopp. 
 En eventuell vidareutveckling av funktioner för båtlivet i Ulv-
hällsviken kan försvåras av att en tänkbar kommunal reservvatten-
täkt är belägen i viken. För att säkerställa ett framtida vattenuttag 
med god kvalitet krävs att ett vattenskyddsområde inrättas för 
vattentäkten. Ett förslag till skyddsområde med skyddsföreskrif-
ter för Gorsingeholms Reservvattentäkt fi nns framarbetat. Något 
slutgiltigt beslut i frågan har dock ej tagits med anledning av de 
motstående intressen som fi nns i området. Löt och Strängnäs Se-
gelsällskaps verksamhetsområde samt det potentiella utvecklings-
området ligger inom primär skydsszon för ytvattentäkten. I den 
fördjupade översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad framgår att 
några nya verksamheter inte bör tillkomma inom vattenskydds-
området. Kommunen måste dock väga de olika intressena mot 
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varandra och komma fram till ett enhälligt beslut om huvudsaklig 
användning för berört område. 

Utredningsområden – nya funktioner/områden för båtlivet:
4. På Visholmens östra strand har en stadskaj som tidigare funnits 

där återskapats. Intill kajen fi nns en idé om att skapa en brygga 
för angöring med turbåtar samt att bereda plats för antal gästplat-
ser för korttidstilläggning. Ett detaljplaneprogram som omfattar 
Visholmen har arbetats fram. Syft et med ett detaljplaneprogram är 
bland annat att kommunens beslutsunderlag i ett tidigt skede ska 
breddas med de berördas erfarenheter och synpunkter. 

5. Mitt emot Västerviken, på den västra sidan om brofästet, fi nns ett 
vattenområde som eventuellt skulle kunna utvecklas till en större 
småbåtshamn med servicefunktioner och parkeringsmöjligheter. 
Området pekas i den fördjupade översiktsplanen för Strängnäs 
stad – Härad ut för detta ändamål. Även på den östra sidan om 
brofästet fi nns ambitionen att möjliggöra en utbyggnad en kaj. 
De två utvecklingsområdena ingår i det förslag till detaljplane-
program som tagits fram för södra Tosterö. Programområdet ska 
enligt förslaget rymma en blandning bostäder, handel och olika 
verksamheter. Målsättningen är att inom området runt brofästet, 
kallat ”Tosterö Brygga”, utveckla ett off entligt stråk längs vattnet 
med bryggor och kajer som främjar båtlivet och förbättrar den 
allmänna tillgängligheten till strandområdet. ”Tosterö Brygga” 
är dessutom tänkt att rymma en ny stadsdelskärna med olika 
servicefunktioner. Frågan om strandskydd kommer att prövas då 
det blir aktuellt att detaljplanera området och för småbåtsham-
nen kommer därutöver även en miljödom att krävas. För vidare 
information om projektet se ”Södra Tosterö” (detaljplaneprogram, 
samrådshandling 2011-04-26).

 
6. Enligt det detaljplaneprogram som antagits för ”Norra Staden” 

kommer området runt Eldsundsviken att omdanas och i framti-
den utgöra en ny stadsdelskärna. I viken fi nns förutsättningar att 
skapa en kombinerad småbåtshamn och gästhamn med erforder-
liga servicefunktioner. Då vattenområdet med skisserade kajstråk 
och bryggor kommer att utgöra en social knutpunkt, ett ”torg” 
där människor även utan båt ska kunna mötas, blir det viktigt att 
säkra allmänhetens tillgänglighet runt viken. För vidare informa-
tion om projektet se ”Norra Staden, första etappen” (detaljplane-
program godkänt av Kommunfullmäktige 2011-05-30 § 157). 

7. Under Strängnäsbron vid Kasgarn, norr om Eldsundsviken, fi nns 
ett område som eventuellt skulle kunna lämpa sig för etablering 
av ett småbåtsvarv – ett bra och behövligt komplement till de mer 
”publika” hamnområdena. Den direkta närheten till riksväg 55 gör 
området olämpligt för annan markanvändning såsom bostads-
bebyggelse. Enligt inspirationskissen i detaljplaneprogrammet 
”Norra Staden, första etappen” är tanken att bostadsbebyggelsen 
placeras cirka 150 meter från riksvägen med ett avskärmande 
verksamhetsområde närmast vägen. Att varvsverksamheten skulle 
kunna störa kommande bostadsbebyggelse är därmed inte troligt. 
Det tilltänkta gång- och cykelstråket längs vattnet kommer enligt 
planprogrammet ej att korsa aktuellt område utan viker av och 
passerar under bron lite längre upp på land. Den lokalisering som 
småbåtsvarvet skulle få ute på udden kan beskrivas som fördelak-
tig då tillgängligheten för genomresande blir god. Inom området 
fi nns idag redan en enklare kaj.
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8. Mitt emot Kasgarn, på Tosteröns västra strand vid Stenby, bör ett 
område för en ny mindre småbåtshamn, eventuellt med tillhö-
rande båtuppläggningsområde, reserveras. Detta med tanke på 
det stora område som en bit upp på land, cirka 400 meter från 
strandlinjen, markerats för utbyggnad på lång sikt i den fördjupa-
de översiktsplanen för Strängnäs stad – Härad. Trots att området 
pekats ut för utbyggnad på lång sikt kan det ändå vara lämpligt att 
i ett tidigt skede fundera över hur en förväntad, ökad eft erfrågan 
på båtplatser eventuellt ska kunna tillgodoses. I den fördjupade 
översiktsplanen har ett område strax söder om Stenby, i höjd med 
Tosteröskolan och idrottsplatsen, markerats som ett tänkbart 
område för en ny småbåtshamn. Den södra delen av viken ägs av 
Strängnäs kommun. 

    
9. Norr om Kasgarn och norr om det gamla skjubanegärdet fi nns 

ytterligare ett område där en småbåtshamn eventuellt skulle 
kunna etableras. Förutsättningarna inom området, för denna 
typ av mark- och vattenanvändning, har ej utretts. Området 
ingår i detaljplaneprogrammet ”Norra Staden, första etappen”. I 
programmet och i den fördjupade översiktsplanen för Strängnäs 
stad – Härad har området markerats som ett utredningsområde 
för boende på vatten. Under arbetet med denna Blåplan har dock 
en undersökning av möjligheten att tillåta klubbhamnsetable-
ring med brygg- och varvsverksamhet påbörjats. För Båtklubben 
Gripen krävs, på grund av den nya stadsdel som planeras runt 
Eldsundsviken, att olika omlokaliseringsalternativ vägs mot varan-
dra. Aktuellt utredningsområde ligger inom kommunalägd mark. 
Öster om området fi nns en badplats som hänsyn måste tas till. 

10. Ytterligare längre norrut, vid Grusåsen öster om Elma, fi nns ett 
annat område som Båtklubben Gripen lyft  fram som en alternativ 
lokalisering av deras klubbhamn med brygg- och varvsverksam-
het. Området ingår i en fastighet som ägs av Fortifi kationsverket. 
Det fl acka markområdet skulle eventuellt kunna användas för 
uppläggning av fritidsbåtar. Fram till området fi nns redan en väg. 
Innan några analyser av platsens lämplighet för ändamålet tas 
fram krävs en dialog med Fortifi kationsverket. 

11. Cirka 600 meter norr om ovanstående område har Båtklubben 
Gripen identifi erat ytterligare en plats som eventuellt skulle kunna 
vara lämplig för uppläggning av båtar. Även detta område ligger på 
Fortifi kationsverkets mark. Om platsen visar sig vara lämplig för 
ändamålet skulle området eventuellt kunna reserveras för framtida 
behov av upptagningsområde med båtuppläggningsplatser.

Utfl yktsmål:  
Nedan redovisas några av alla de populära utfl yktsmål för ”båtburna” 
som fi nns i den del av Mälaren som ingår i Strängnäs kommun. En 
viktig utgångspunkt för att kunna värna ett fortsatt attraktivt båtliv i 
kommunen är att dessa miljöer bevaras och i vissa fall görs mer till-
gängliga. 

12. Segersön/Gubben/Skåningsholmen/Kungsbergsskären   
Vattenområdet runt öarna är ett populärt fritidsområde med na-
turhamnar, tilläggsplatser, och goda möjligheter till fi ske och bad. 
På Skåningsholmen fi nns fi na strövområden och holmen används 
oft a som natthamn av fritidsbåtar från västra Mälaren. 
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13. Långnäsan       
Vattenområdet runt ön fungerar som en naturhamn med bra bad- 
och fi skemöjligheter.

14. Vårfruberga kloster       
Klostret är beläget på Fogdöns östra strand cirka sex kilome-
ter norr om Strängnäs. Intill den besöksvärda platsen fi nns en 
badplats. Enligt uppgift  från Båtklubben Gripen krävs utprick-
ning av den farled som leder förbi området i Strängnäsfj ärden. En 
gästbrygga skulle öka tillgängligheten till området. 

15. Segerön        
Ön är belägen mitt emellan Strängnäs och Stallarholmen i Se-
geröfj ärden. Tillgängligheten till ön skulle kunna förbättras genom 
en utökning av antalet bryggplatser för besökare. På 1960-talet 
fanns en badbåt som åkte mellan Strängnäs och Segerön under 
somrarna. Båtklubben Gripen har fört fram idén om att denna 
linje borde återinföras.

16. Stora Skinnpälsen       
Ön, belägen strax nordväst om Segerön i Segeröfj ärden, är ett 
populärt utfl yktsmål för fi ske och bad. 

17. Stora Trollskär      
Ön är belägen väster om Tynnelsö och används av många som 
natthamn. 

18. Tynnelsö        
På ön ligger Tynnelsö slott. Allmänhetens tillgänglighet till ön 
skulle kunna förbättras.  

19. Askholmen        
På ön, strax söder om Tynnelsö, har Strängnäs Segelsällskap sitt 
klubbhus - ett viktigt komplement till den kommunala gästhamns-
verksamheten.

20. Algöviken        
Utanför Algö på Selaön fi nns ett populärt område med mindre öar 
och naturhamnar vid bland annat Lönnhamn.  samt vid Grythol-
marna. 

21. Ryssviken       
Nordväst om Algö (vid Grytholmarna intill Aspö) fi nns i ”Ryss-
viken” en naturhamn. 

Övrigt:
• Centralt belägna platser för ”korttidsparkering” av båtar är något 

som eft erfrågats i kommunen. Eventuellt skulle samma system 
med parkeringsskiva, som används för bilar i Strängnäs, kunna 
användas för båtarna. Behovet fi nns i dagsläget framförallt i Väs-
terviken och i framtiden eventuellt även i Nabbviken, i Eldsunds-
viken och i hamnen på södra Tosterö beroende på hur utredning-
arna inom dessa hamnområden fortskrider. 
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Stallarholmsfjärden-Herresta m.fl .

Vidareutveckling av befi ntliga funktioner/hamnområden:
22. Vid de två centralt belägna hamnområdena som Stallarholmens 

Båtklubb sköter är utvecklingsmöjligheterna begränsade. Inom 
arbetet med den fördjupade översiktsplanen över Stallarholmen 
får förutsättningarna för Båtklubben vidare utredas.

Utredningsområden – nya funktioner/områden för båtlivet:
23. Enligt Stallarholmens Båtklubb fi nns ett stort behov av ett varv i 

ortens närområde med möjlighet att serva större båtar. Stickud-
den, cirka fem kilometer öster om Stallarholmen på fastlandsidan, 
har lyft s fram som en lämplig plats för uppläggning av båtar och 
eventuellt varvsverksamhet. Marken har tidigare används för 
bland annat lossning av kol. Befi ntlig kaj bedöms utifrån ortofoto 
vara cirka sjuttio meter lång. Läget kan beskrivas som lättillgäng-
ligt för stora båtar. Vid fortsatta diskussioner om Stickudden bör 
utsattheten för väder och vind på grund av det oskyddade läget 
beaktas. 

24. Vid dialog med Stallarholmens Båtklubb har det framkommit att 
det fi nns behov av att tillfälligt kunna förtöja sin båt i väntan på 
broöppning. Båtklubbens förslag är att bojar läggs ut på båda sidor 
om bron. 

25. Öster om Gula Industrihuset fi nns idag tre bryggor. Den längst 
söderut ägs av kommunen men hyrs ut genom arrendeavtal, de två 
andra är privatägda.  En detaljplaneförfrågan, bland annat innefat-
tande vattenområdet, har inkommit till kommunen. Möjligheten 
att, i takt med att Stallarholmen växer, kunna skapa en ny marina 
inom området kommer att utredas i det kommande detaljplanear-
betet.

Övrigt:
• För Stallarholmen pågår ett arbete med att ta fram en fördjup-

ning av kommunens Översiktsplan. Under detta arbete kommer 
befi ntlig och framtida användning av ortens vattenområden och 
strandnära lägen att utredas ytterligare. 

Utfl yktsmål:  
Nedan redovisas några av alla de populära utfl yktsmål för ”båtburna” 
som fi nns i den del av Mälaren som ingår i Strängnäs kommun. En 
viktig utgångspunkt för att kunna värna ett fortsatt attraktivt båtliv i 
kommunen är att dessa miljöer bevaras och i vissa fall görs mer till-
gängliga. 
26. Norrskär       

Väster om Stallarholmen, i Vaxängsfj ärden, ligger den lilla ön 
Norrskär. Vattenområdet runt ön används som naturhamn.

27. Mälsåker slott       
Slottsområdet skulle kunna göras mer tillgängligt för ”båtburna” 
genom att skapa en tydligare/bättre gästhamn nedanför slottet. En 
idé har även framförts om att införa en reguljär båttrafi klinje till 
Mälsåker.

28. Gunnviksviken/Lövnäsviken/Herresta     
I viken söder om Herresta tomtområde fi nns en, i ett regionalt 
perspektiv, populär naturhamn. Stränderna bör ej bebyggas. 
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29. Hagskär        
Stallarholmens Båtklubbs och Enhörna Båtklubbs klubbholme.

Övrigt:
• Stallarholmens båtklubb har vid dialog med kommunen lyft  fram 

att förutsättningarna för båtturismen bör förbättras. Ett förslag är 
att de bryggor som en gång i tiden fanns för ångbåtstrafi ken kart-
läggs – bryggornas placering kanske kan avslöja tidigare aktiviteter 
och kommunikationer runt Mälaren. 

Gripsholmsviken- Marielundsfjärden-Visnaren m.fl . 

Vidareutveckling av befi ntliga funktioner/hamnområden:
30. Strängnäs kommun har för avsikt att förbättra småbåtshamnen 

mitt emot Gripsholms slott och utöka hamnverksamheten som ett 
led i att stärka den för Mariefred viktiga turistnäringen. Önskad 
utveckling omfattar såväl nyanläggning av bryggor som uppföran-
de av ny bebyggelse och förutsätter ändring av gällande detaljplan. 
Inför det kommande arbetet med detaljplanen har kulturhisto-
riska analyser genomförts. Gästhamnen ligger inom riksintresse 
för kulturmiljövården och ska, i enlighet med Miljöbalkens regler, 
skyddas mot så kallad ”påtaglig skada”. Detta innebär att områdets 
kulturhistoriska värden, och de byggnader och miljöer som anses 
förmedla dessa värden, skall bevaras och skyddas från åtgärder 
som medför påtaglig negativ kulturmiljöpåverkan. Utifrån kultur-
värdena på platsen har olika utvecklingsmöjligheter diskuterats. 
Det förslag som nu lyft s fram skulle dels innebära en satsning 
inom befi ntligt hamnområde och dels ett nytt, kompletterande 
hamnområde vid det östra kajstråket (området öster om Strandvä-
gen). Även området mellan område Öster och Strandrestaurangen 
kan komma ifråga för utveckling.

31. Vid Mariefreds Båtklubbs slipområde har trycket på vinterupp-
läggningsplatser ökat. Det bör undersökas om möjligheter fi nns 
att utöka uppläggningsområdet något. Önskemål fi nns om att 
utöka det norra delområdet/uppläggningsområdet österut (kom-
munen är ej markägare).

32. Önskemål har framförts om att vid Mariefreds camping lägga ut 
en båtbrygga på kommunens mark. Det kan vara värdefullt ur 
turismsynpunkt att skapa angöringsmöjligheter för turistbåtar. 

33. I Marielundsviken fi nns idag en småbåtshamn med plats för 80 
båtar. Vid viken fi nns även en mindre badplats. Hur nyttjandet 
av vattenområdet kan komma att förändras, i samband med att 
närliggande Jagbacken och Södra Årby byggs ut, behöver utredas. 
Synpunkter har framförts om att vinteruppläggningsplatser för 
båtarna saknas i närområdet, att bryggor kan behöva utökas och 
att parkeringsmöjligheter och en ny väg till hamnområdet behöver 
tillskapas. Om en vidareutveckling av området blir aktuell behöver 
dessutom frågan om framtida skötsel diskuteras. 

Utredningsområden – nya funktioner/områden för båtlivet:
34. Vid det nya bostadsområdet i Tredje Backe ska en ny småbåts-

hamn etableras. Mariefreds Båtklubb har lyft  frågan om inte den 
nya hamnen skulle kunna rymma fl er båtplatser än vad som är 
tänkt. Eventuellt skulle denna komplettering kunna ske i samar-
bete med klubben. 
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35. I samband med ett arbetsmöte angående detaljplanen för Jagback-
en etapp 2, lyft es av fastighetsägaren marken nedanför musei-
järnvägens station vid Läggesta fram som ett eventuellt lämpligt 
område för en båtuppläggningsplats. Området är redan påverkat 
av buller från motorvägen och från transporterna till/från återvin-
ningscentralen i anslutning till aktuellt område. Platsens förutsätt-
ningar gör det svårt att hitta några andra användningsområden 
som skulle kunna vara mer lämpliga. Området är ej tillgängligt 
med båt vattenvägen. Syft et med att etablera båtuppläggnings-
platsen skulle vara att avlasta trycket på uppläggningsplatser för 
mindre båtar (möjliga att förfl ytta på trailer) vid båtklubbarnas 
hamnområden. 

Utfl yktsmål:  
Nedan redovisas några av alla de populära utfl yktsmål för ”båtburna” 
som fi nns i den del av Mälaren som ingår i Strängnäs kommun. En 
viktig utgångspunkt för att kunna värna ett fortsatt attraktivt båtliv i 
kommunen är att dessa miljöer bevaras och i vissa fall görs mer till-
gängliga. 
36. Visnaren - Marvikarna      

Vid sjön Visnaren fi nns en del anordningar för friluft slivet, bland 
annat en iläggningsplats för kanoter som sköts av ett företag. 
Söderut övergår Visnaren i Marvikarna som har stor betydelse för 
det rörliga friluft slivet. Sjöarna används bland annat som kanotled. 
Det är viktigt att sjöarnas vatenstatus inte försämras (till exempel 
till följd av åtgärder i skogsbruket), samt att ny bebyggelse eller 
anläggningar som påverkar landskapsbilden negativt undviks. För 
att främja det rörliga friluft slivet och samtidigt minska negativ 
miljöpåverkan kan det dock vara lämpligt att iordningställa rast-
platser längs paddelleden. 

Övrigt:
• Taxinge Båtklubbs hamnområde i Nykvarns kommun ligger inte 

långt från Mariefreds Båtklubb. Eventuellt kan det fi nnas möjlig-
heter att samarbeta kring vissa frågor. 

Förslag på åtgärder för att minska negativ  
miljöpåverkan från båtlivet
Båtliv utgör en viktig möjlighet till naturupplevelse och rekreation 
och har betydelse för folkhälsan. Men detta får inte ske på bekostnad 
av miljön. När det handlar om att minska de negativa eff ekterna av 
båtlivet är individens ansvar mycket stort. Även tillverkare av båtar 
och båtprodukter, marinor och myndigheter har ett ansvar att driva på 
hållbara lösningar inom båtlivet. Genom att skapa bra förutsättningar 
och informera individen kan man bidra till att begränsa båtlivets 
miljöpåverkan. De viktigaste fokusområdena där insatser kan bidra till 
minskad miljöpåverkan är val av båtmotorer och bränsle, omhänderta-
gande av latrin och annat avfall från båtarna samt hantering av tvätt av 
båtar och minskad användning av miljöfarliga båtbottenfärger. 

Nedan följer en sammanställning av olika idéer om hur båtlivets 
miljöpåverkan kan minskas. De informationsinsatser som föresprå-
kas kan genomföras av kommunen men båtklubbarnas kontakt med 
enskilda båtägare kan även ha en stor påverkan.
• Rådgivning angående tvåtakts båtmotorer till allmänheten. Fyr-

taktsmotorer är miljövänligare än tvåtaktsmotorer. Från tvåtakts-
motorer läcker en mängd olja/drivmedel ut i vattenmiljön vilket är 
skadligt för växt- och djurlivet i vattnet. Att få båtägare att övergå 
till fyrtaktsmotor nästa gång man byter motor skulle minska ut-
släppen betydligt. Att ha elmotorer på småbåtar skulle ytterligare 
minska miljöpåverkan.
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• Rådgivning angående val av bränsle för tvåtaktsmotorer. Genom att 
tanka med alkylatbensin kan utsläppen av kolväten minska med 
80-90% jämfört med om man kör på vanlig 95-oktanig bensin. Att 
byta till miljöanpassade oljor är också en enkel förbättringsåtgärd. 

• Rådgivning angående körsätt. Förutom egenskaperna hos båt och 
motor är det av stor betydelse hur båten används. Avgasutsläpp 
räknat per distansminut och buller beror på hur fort båten körs. 
Även svall som skadar stränder och vållar andra störningar kan 
minimeras genom ett ansvarsfullt körsätt.

• Rådgivning angående alternativa energikällor. Att installera solpa-
neler för elektrisk utrustning ombord minskar miljöpåverkan då 
motorer behöver nyttjas mer sällan.

• Gemensam policy för hastighets- och bullerbegränsande åtgärder. 
Kommunen och länsstyrelsen kan i samverkan med båtlivets 
organisationer ta fram en policy för förhållningsregler inom vissa 
områden som kan avgränsas som bullerfria zoner.

• Anordna miljöstationer och insamling av avfall vid hamnområden. 
Genom väl organiserade och strategiskt placerade insamlings-
stationer för olika typer av avfall i hamnar kan man underlätta för 
den enskilde att på ett riktigt sätt lämna avfall. Även informations-
insatser till enskilda, om var man kan lämna avfall kan med fördel 
göras. 

• Anordna mottagningsstationer för toalettavfall från båtar. Genom 
toalettavfallet tillförs vattnet fosfor- och kväveämnen som har 
en gödande eff ekt. Det kan dessutom orsaka smittskyddsmässiga 
problem eft ersom det innehåller bakterier som till exempel e-coli, 
som kan bidra till olika typer av infektioner. I och med det kom-
mande förbudet att dumpa toalettavfall från fritidsbåtar i vattnet 
behövs mottagningsstationer anordnas för att ta emot avfallet. Re-
dan nu, i gällande föreskrift er, ställs krav på att fritidsbåtshamnar 
ska ha möjlighet att ta emot toalettavfall från båtarna. Detta krav 
gäller således inte för mindre bryggor och enkla förtöjningsplatser. 
Även för platser där reglerna formellt inte gäller rekommenderas 
att samma principer följs, det vill säga även i andra områden där 
många fritidsbåtar rör sig. En mottagningsstation kan bestå av 
utslagsvask eller sugtömningsanläggning. För anordnande av mot-
tagningsstationer för toalettavfall från båtar kan LOVA-bidrag ges.

• Rådgivning angående båtbottenfärger och anordna båtbottentvättar 
och spolplattor. Ett stort miljöproblem är användningen av båtbot-
tenfärger som innehåller kemiska bekämpningsmedel och är 
skadliga för vattenlevande växt- och djurarter. Problemet med be-
växning på båtbottnar upplevs som mycket besvärande för båtlivet 
och bränsleförbrukningen kan stiga markant om inte båtbottnen 
hålls ren. Genom att informera båtägare om färgernas miljöpåver-
kan och erbjuda fritidsbåtsägare att tvätta sina båtar för att på så 
sätt bli av med påväxt på skrovet kan användningen av gift ig färg 
minska kan man få användningen att minska. Vid höstupptaget 
rengörs många båtar med högtryckstvätt eller för hand. Tvättvat-
tnet kan innehålla olja, färg, tungmetaller mm. Om det inte fi nns 
någon anläggning som samlar upp och renar tvättvattnet är risken 
stor att de skadliga ämnena läcker ut till omgivningen och påver-
kar vattenmiljön. När det gäller fi nansiering av anordnandet av 
båtbottentvättar kan av kommuner och ideella sammanslutningar 



Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03 / 79

eller kombinationer av dessa ges LOVA-bidrag, ett bidrag till 
lokala vattenvårdsprojekt som bl.a. bidrar till att minska utsläppen 
av skadliga ämnen till Östersjön. 

• Anordna fasta förtöjningsanordningar i naturhamnar med känsliga 
bottnar samt införa restriktioner i grunda känsliga vilka där det är 
motiverat. Studier som Fiskeriverket genomfört visar klart mins-
kad artrikedom och täckning av bottenvegetation i grunda vikar 
som trafi keras av fritidsbåtar. Minskad bottenvegetation innebär 
dessutom försämrad lek- och uppväxtområden för fi sk med mins-
kad rekrytering av fi skyngel som följd. Studier visar även negativa 
eff ekter av draggning på grunda mjukbottnar. Detta kan vara ett 
problem i välbesökta naturhamnar där bottnen inte ges tillfälle 
att återhämta sig. Innan naturhamnar marknadsförs ur turism-
synpunkt bör noggrannare limnologiska undersökningar göras av 
området för att undvika att känsliga bottnar förstörs.

• Information om tillståndsplikt mm till muddrings- och rensnings-
företag. Vid muddringar och rensningar i vatten riskerar viktiga 
områden att förstöras. Det är viktigt att utförarna känner till vilka 
regler som gäller.

Säkrad dricksvattenförsörjning   
och skydd av grundvatten 
Mål, riktlinjer och förslag i detta kapitel har sin utgångspunkt både 
från hur dagens dricksvattenförsörjning fungerar i kommunen och 
kartläggningen av de grundvattentillgångar som fi nns i Strängnäs 
kommun. Mot bakgrund av de risker och hot som fi nns, och sårbarhe-
ten med Mälaren som dricksvattentäkt, krävs att reservvattenförsörj-
ningen är säkrad och i ett längre perspektiv måste de områden som 
i framtiden kan komma att behövas för dricksvattenförsörjningen, 
identifi eras och skyddas. 

Reservvattenförsörjning
Som beskrivits i tidigare kapitel saknar den tidigare utpekade reserv-
vattentäkten i Gorsingeholm skydd i form av vattenskyddsområde 
och vattenskyddsföreskrift er. Arbetet med att ta fram ett förslag till 
skyddsområde med föreskrift er har påbörjats men avbrutits på grund 
av de motstående intressen som fi nns i området. Med hänsyn till den 
lokalisering täkten har, i ett område med industrier och utsläpp från 
kommunens avloppsreningsverk, är risken för förorening relativt stor 
och det är därav extra angeläget att lösa frågan med skyddsområde om 
täkten ska komma att utgöra kommunens reservvattenförsörjning.

Olika motstående intressen har hittills förhindrat processen med 
inrättande av vattenskyddsområde. Detta har resulterat i en situation 
där en möjlig reservvattentäkt är oskyddad och en fortsatt utveckling 
inom området har hämmats i enlighet med den fördjupade översikts-
planen för Strängnäs stad – Härad. För att komma vidare i frågan 
angående huvudsaklig mark- och vattenanvändning inom aktuellt 
område krävs ett sektorsövergripande samarbete där olika intressen 
kan vägas mot varandra. Ett beslut om införande av tilltänkt vatten-
skyddsområde och stora investeringar, såsom anläggande av reservvat-
tenverk och reservvattenledningar, behöver exempelvis vägas mot 
Gorsinge hamns framtid. 

Hur ska området i  
Gorsingeholm utvecklas?   
Var ska reservvattentäkt  
lokaliseras?
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I avvägningen av hur området kring Gorsingeholm ska användas 
bör möjliga alternativa reservvattentäkter utredas. I tidigare översikts-
plan har Najudden utpekats som en alternativ reservvattentäkt för 
Stallarholmen, Grundbro som alternativ för Strängnäs och Dalkarlsud-
den som alternativ för Mariefred. Eft er att beslut tagits om lokalisering 
av reservvattentäkt måste arbetet med inrättande av vattenskyddsom-
råde och skyddsföreskrift er fortsätta. Alternativ till att drift a ett eget 
reservvattenverk kan vara att samarbeta med närliggande kommuner.  

I ett krisläge behövs förutom en väl skyddad reservvattentäkt, som 
snabbt kan tas i drift  även förbättrad beredskap för kompletterande 
uttag av grundvatten samt uttag från sjöar och vattendrag till exempel 
genom konstgjord grundvattenbildning.

Skydd av grundvattenmagasin
I kommunens översiktsplanering behöver områden som är viktiga för 
den framtida dricksvattenförsörjningen pekas ut. Det kan vara både 
naturliga grundvattenmagasin men även områden som kan vara 
lämpliga för konstgjord eller inducerad infi ltration. Valet av områden 
bör utgå från de hydrogeologiska underlag som fi nns, vattenmyndig-
hetens statusunderlag avseende kvalitet och kvantitet samt bebyggelse-
strukturen i ett fl ergenerationsperspektiv. Var fi nns bebyggelsetrycket 
och eft erfrågan, det vill säga, var i kommunen kommer människor att 
bo i framtiden? Ska människor bo där det inte fi nns vattentillgångar? 
Eller ska man ordna vatten där människor vill bo? Var fi nns ”säkra” 
vattenförekomster? Detta är frågor som måste beaktas för att inte 
fastna i en dålig infrastruktur avseende dricksvattenförsörjningen. 
Oavsett synsätt inom planeringen måste resurserna synliggöras och 
skyddas för att sedan beaktas i den framtida utvecklingen. Det under-
lag som fi nns, i form av SGUs grundvattenkartering från 1996, är 
relativt gammalt. När utredning görs bör vattenmyndigheten kontaktas 
för att se om tillgång fi nns till uppdaterat material.  Utpekandet av 
områden bör även göras i samband med framtagande av en ny 
VA-plan eller en mer renodlad vattenförsörjningsplan med riktlinjer 
och strategier för en långsiktig vattenförsörjning. Valet av områden 
måste också motiveras utifrån lämplighet och bebyggelsetryck. I 
översiktsplanen bör även områden där det råder brist på vattentill-
gångar lyft as fram, det vill säga områden där vattenbehovet är eller 
riskerar att bli, större än vattentillgången och nybildningen.  

Grundvattentillgångar kan skyddas genom inrättande av vatten-
skyddsområde med skyddsföreskrift er. Detta är dock ett tidskrävande 
arbete som i första hand bör göras för de absolut viktigaste tillgång-
arna. I övrigt kan grundvattentillgångarna skyddas genom att de 
uppmärksammas i kommunens fysiska planering.

De grundvattenförekomster som utpekats i SGU:s grundvattenkar-
tering som möjliga framtida vattentäkter som ytterligare behöver 
utredas är:
• Dalkarlsudden, som har mycket goda förutsättningar för vatten-

täkt till Mariefred, Åker och Hedlandet.

• Toresund, Kyrkviken, som inte är närmare undersökt men man 
bedömer att förutsättningar fi nns för reservvattentäkt till Stallar-
holmen.

• Åsen vid Visnaren bedöms troligen kunna förse Åkers Styckebruk 
med vatten samt att om vattenkvalitén vid åsen i Berga förändrats 
och blivit tillräckligt bra har man här tillräcklig vattenmängd för 
Åkers Styckebruk.

Vilka grundvattentillgångar kan 
vara lämpliga att använda för 
framtida vattenförsörjning?  
Vilka är olämpliga och kan istället 
nyttjas till annat? 

Finns områden i kommunen där 
vattentillgångarna inte räcker för 
att fylla behovet av dricksvatten?
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• Tillgångarna vid Grundbro bör undersökas med avseende på möj-
ligheterna att ianspråktas. Den befi ntliga vattenledningen kan här 
utnyttjas på olika sätt vad avser såväl renvatten till förbrukare som 
Mälarvatten till infi ltrationsbassänger i åsen vid Grundbro.

Underlagskartan för grundvattenskydd är sårbarhetskartan. Kartan är 
avsedd att utgöra ett beslutsunderlag vid den övergripande planeringen 
av markanvändningen i kommunen med hänsyn till skyddet av 
grundvattentillgångarna på såväl kort som på mycket lång sikt. Den 
ger en möjlighet att identifi era de viktigaste potentiella riskområdena 
och vidta eller åtminstone planera lämpliga skyddsåtgärder. 

Skydd av enskilda och mindre    
gemensamma vattentäkter
För enskilda brunnar fi nns inga regler eller bestämmelser när det gäller 
skyddet av vattnet. Brunnsägaren måste själv svara för att åtgärder är 
vidtagna så att vattnet inte skadas. Att se till att marken lutar utåt och 
är tät åt alla håll närmast brunnen och att ordna med något slags hägn 
omkring den kan vara till stor nytta. Som tidigare nämnts fi nns ingen 
sammanställd eller översiktlig information om kvalitetsproblem i 
enskilda brunnar i kommunen. 

Gemensamhetsanläggningar för dricksvatten, där vattenuttaget är 
större än 10 m3/dygn eller där anläggningen försörjer fl er än 50, ska 
enligt Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ges ett långsiktigt skydd 
och kommunen ska tillse att de har god kemisk och kvantitativ status. I 
dagsläget har kommunen kännedom om tre sådana vattentäkter som 
inte ska anslutas till kommunalt VA inom kort; Ringsö, Härads-Kumla 
och Kungshagen samfälligheter. Kravet gäller samtliga vattentäkter tills 
de anslutits till det kommunala dricksvattennätet men av praktiska skäl 
bör Ringsö, Härads-Kumla och Kungshagen prioriteras.  

Förslag på åtgärder och riktlinjer för att säkra   
dricksvattenförsörjningen 
Det övergripande målet för dricksvattenförsörjningen i Strängnäs 
kommun är att den ska vara säker, uthållig och tillräcklig för alla 
medborgare.

För att tillse att målet uppnås behöver följande riktlinjer följas och 
åtgärder vidtas:
• Säker reservvattenförsörjning i kommunen ska ordnas
• De grundvattentillgångar, och andra områden i kommunen, som 

är viktiga att skydda för att säkra framtida dricksvattenförsörjning 
ska pekas ut i översiktsplanen och vid behov skyddas genom 
fastställande av vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrift er

• Krav ska ställas på de icke-kommunala vattentäkter som försörjer 
mer än 50 personer eller har ett vattenuttag på mer än 10 m3/dygn, 
att vattentäkterna ska skyddas genom fastställande av vatten-
skyddsområde och vattenskyddsföreskrift er

• Vid intresseavvägningar för naturgrusavlagringar prioriteras 
möjligheten till vattenförsörjning framför uttag av naturmaterial 
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Områden i behov av utvidgade   
strandskyddsområden
Strandskyddsområden får utvidgas till högst trehundra meter från 
strandlinjen om det behövs för att säkerställa strandskyddets syft en (7 
kap. 13-14 §§ Miljöbalken (1998:808)), det vill säga:
• för att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden, och 
• för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 

vatten.

Det är länsstyrelsen som bedrivit arbetet med att identifi era stränder 
som eventuellt kan vara i behov av utvidgade strandskyddsområden. 
Man har endast analyserat behoven längs Mälarens stränder. Länssty-
relsens arbetssätt har varit att peka ut långa, väl tilltagna strandskydds-
områden som generellt anses vara i behov av utvidgning. Hänsyn togs 
från början endast till områden med fördjupade översiktsplaner, till 
områden där arbete pågår med fördjupade översiktsplaner, till våra 
detaljplanelagda områden och till våra utredningsområden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Hänsyn till riksintresset 
Mälaren med öar och strandområden har angetts som huvudsakligt 
skäl för utvidgning. Naturvårdsverket trycker dock, i sin handbok om 
utvidgat strandskydd, på att det ska fi nnas värden i ett område som 
måste säkras för att det ska var rimligt med en utvidgning av strand-
skyddsområden. Alltså bör det noggrant inventeras eller på annat sätt 
identifi eras vilka värden som fi nns inom varje delsträcka. Detta för att 
välgrundade och platsspecifi ka motiveringar ska kunna tas fram, samt 
för att det ska kunna avgöras om en utvidgning behövs för att säker-
ställa ett områdes värden för växt- och djurlivet, och/eller för friluft sli-
vet.

Länsstyrelsen har arbetat fram förslag på utvidgade strandskydds-
områden med tillhörande beslutstexter, värdebeskrivningar, motive-
ringar, intresseredovisningar och upplysningar. Förslaget skickades ut 
på samråd under perioden 2012-09-18 ‒ 2013-05-31. Mer information 
om den pågående processen fi nns på Länsstyrelsen i Södermanlands 
hemsida. 

Då länsstyrelsen som tidigare nämnts endast undersökt behoven av 
utvidgade strandskyddsområden längs Mälarens stränder har kommu-
nen identifi erat andra delar av kommunen där motiv kan fi nnas till 
utvidgning. I detta arbete har Naturvårdsverkets vägledande dokument 
”Utvidgat strandskydd – en vägledning till underlag och beslut”, samt 
regeringens proposition ”Strandskyddet och utvecklingen av landsbyg-
den” (prop. 2008/09:119, s. 99) varit till hjälp. Inom följande områden 
har motiv till utvidgat strandskydd identifi erats av kommunen:

1. Åkers Bergslag och Eklången-Bråtön-Träskaten    
I den södra delen av Strängnäs kommun ligger Åkers Bergslag, ett 
attraktivt område vad gäller natur- och kulturturism. 1999 antogs 
en för Strängnäs och Gnesta kommuner gemensam användarplan 
för området. Målet är att Åkers Bergslag ska fortsätta att utvecklas 
som friluft sområde med fokus på vandring, fi ske, kanoting och 
annat friluft sliv, det vill säga aktiviteter utan krav på avancerade 
anläggningar. Med hänsyn till de aktiviteter som utövas i aktuellt 
område utgör låga ljudnivåer, stillhet och ett mer eller mindre 
”opåverkat” landskap viktiga kvalitéer för områdets fortsatta 
attraktivitet i ett regionalt perspektiv. Förslaget att utvidga 
vattenområdenas strandskyddsområden underbyggs av att det 
inom utpekat område fi nns ett riksintresseområde för friluft sliv, 
samt två restriktionsområden som ska skyddas mot större ingrepp.  
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Inom utpekat område fi nns även naturreservat, Natura 2000-om-
råden, biotopskyddsområden och riksintresseområden för 
naturvård. I registerbladet kopplat till riksintresseområdet för 
friluft sliv beskrivs Åkers Bergslag som ett kuperat, sjörikt område. 
Marvikendalen med de tre Marvikensjöarna och Visnaren som 
skär genom området anges vara ett av de bästa exemplen i länet på 
en sprickdal. Dalgången är delvis inte mer än något hundratal 
meter bred och sidorna höjer sig 75 meter eller mer över sjöytor-
na.         
 Många av sjöarna i området är utpräglade sprickdalssjöar 
med branta stränder. Under tidigare århundraden har fl era av 
sjöarna varit reglerade för att ge kraft  till gruvor. Idag utnyttjas en 
stor del av sjöarna som bad- och fi skesjöar.    
 Östra Magsjön, Finnsjön, Göksjön, Malsjön och Holmsjön 
samt den långa sjökedjan med de tre Marvikensjöarna och 
Visnaren är alla av stor betydelse för det rörliga friluft slivet. I 
registerbladet lyft s avsaknaden av fritidsbebyggelse och annan 
modern exploatering runt sjöarna fram som en viktig förutsätt-
ning ur friluft slivssynpunkt.      
 För att områdets värden ska kunna bibehållas framgår i 
registerbladet bland annat att området bör hållas fritt från 
exploateringar och ingrepp som täkter, markberedning, dikning, 
att stor hänsyn tas till fauna, fl ora, friluft sliv och landskapsbild vid 
alla skogsbruksåtgärder, samt att den goda vattenstatusen bevaras.  
        

Strängnäs

Stallarholmen

MariefredÅkers 
Styckebruk

Länna

1

2

Pågående arbete av Länsstyrelsen 
i Södermanlands län - förslag på 
utvidgade strandskyddsområden 
längs Mälaren, se länsstyrelsens 
hemsida för mer information
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 Det område som omfattas av riksintresset Marvikenområdet 
kan beskrivas enligt följande; Marvikendalen med de tre Marvi-
kensjöarna och Visnaren utgör länets mest utpräglade sprickdals-
landskap. De branta bergen är av betydelse för fågellivet och 
sjöarna har en betydelsefull fauna med bland annat den mycket 
sällsynta fi skarten Nissöga. Längs dalgångens västra sida löper en 
mäktig isälvsavlagring, Strängnäsåsen. Den korsar sjöarna på ett 
par ställen. Avlagringen är delvis avsatt som oregelbundna ryggar 
och kullar så kallad kames, för länet unikt. Delar av området utgör 
naturreservat och Natura 2000-område.     
 Det område som omfattas av riksintresset Eklången-Bråtön-
Träskaten kan beskrivas enligt följande; Eklången är en represen-
tativ sprickdalssjö som följer en markant förkastning i landskapet. 
Träskaten är en grund slättsjö omgiven av mäktiga vassbälten, 
stora våtmarker och blandskog. Området har ett mycket rikt 
fågelliv. Bråtön, delvis dominerad av ädellövskog med mycket lind, 
framstår som en av länets främsta växtlokaler. Ön har en unik 
lundvegetation med bland annat bredbladiga lundgräs sannolikt 
utvecklad under klimatiskt gynnsam tid. Ön utgör naturreservat 
och Natura 2000-område. Riksintresset delas med Eskilstuna 
kommun.        
 

2. Kärrlången       
Kärrlången, ett mångformigt våtmarkskomplex med en central 
slättsjö omgiven av vassar, är belägen mittemellan Åkers Styck-
ebruk och Stallarholmen. Norra delen av Kärrlången består av ett 
vidsträckt vassområde med en långsmal, snabbt krympande 
vattenspegel i nordost. Vassområdet är av betydelse för fågellivet. 
Sjön i den södra delen av Kärrlången är grund och rymmer ett rikt 
fågelliv, samt en unik fl ora av utrotningshotade vattenväxter. Sjön 
representerar en typ som tidigare var vanlig i Sverige, men som 
idag genom regleringar till stor del försvunnit.    
 Både den norra och den södra delen av Kärrlången beskrivs i 
länsstyrelsens Naturvårdsprogram. I programmet har områden 
klassifi cerats enligt en tregradig skala; högt värde, mycket högt 
värde och högsta värde. Norra Kärrlången är ett klass tre-område 
(högt värde) och södra Kärrlången ett klass ett-område (högsta 
värde). Det norra delområdets naturvärde beskrivs i programmet 
kunna bestå om ingen ytterligare sänkning av sjön tillåts. För att 
naturvärdena i det södra delområdet ska kunna bevaras krävs 
bland annat att inga åtgärder som förändrar vattenståndet i sjön 
sker, att skogsmarker i tillrinningsområdet inte behandlas med 
gödselmedel eller andra preparat, att vid eventuella avverkningar 
särskild hänsyn tas till naturvårdsintressena och att inga fi skereg-
lerande åtgärder sker i området.     
 Kärrlången omfattas av ett riksintresseområde för naturvår-
den och södra Kärrlången är dessutom ett Natura 2000-område. I 
registerbladet kopplat till riksintresseområdet lyft s sjöns funktion 
för fl ora och fauna fram som ett stödkriterium för utpekandet. 
Den unika fl oran och karaktären av reliktsjö gör enligt registerbla-
det att sjön förväntas få stor betydelse för den botaniska och 
limnologiska forskningen.  På grund av intressanta växtfynd anses 
det vara angeläget att även det lägre djurlivet inventeras för den 
händelse sjön innehåller relikta insekter eller kräft djur.   
 

Kan strandskyddets syften säkerställas 
utan att skyddsområdena utökas eller bör 
strandskyddet runt sjöarna inom utpekat 
område utökas för att trygga den 
allemansrättsliga tillgången till 
strandområden och livsvillkoren för 
djur- och växtlivet?

Kan strandskyddets syften säker-
ställas utan att skyddsområdet utö-
kas eller bör strandskyddet runt 
södra och norra Kärrlången utökas 
för att framförallt bibehålla 
livsvillkoren för djur- och växtlivet?
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Landsbygdsutveckling i    
Strandnära lägen
Som tidigare redovisats ska, enligt 7 kap. 18 e § Miljöbalken 
(1998:808), ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge vara 
av ett sådant slag och ha en så begränsad omfattning att strandskyddets 
syft en fortfarande kan tillgodoses långsiktigt. I Mälarnära lägen ska 
reglerna om LIS tillämpas med viss restriktivitet, framförallt i områden 
där det råder stor eft erfrågan på mark för bebyggelse och där strand-
skyddsvärdena är särskilt höga. 

I den vägledande skrift en Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
vid Mälaren – ett gemensamt förhållningssätt för länsstyrelserna runt 
Mälaren beskrivs var de berörda länsstyrelserna anser att utpekanden 
av LIS-områden kan övervägas. Som en övergripande utgångspunkt 
beskrivs möjligheterna att peka ut LIS-områden vara begränsade till 
mindre områden i anslutning till redan exploaterade områden. Det 
kan handla om områden som redan är ianspråktagna för fritidshusbe-
byggelse som gradvis håller på att omvandlas till permanentboende, 
eller om miljöer med annan markanvändning (till exempel industri-
mark) där den allemansrättsliga tillgängligheten är dålig.  Utpekande 
av LIS-områden kan enligt länsstyrelserna även vara lämpligt i och i 
anslutning till mindre orter som redan har service, i syft e att stärka 
eller utöka befi ntlig service.

Utifrån gällande lagstift ning och den vägledande skrift en från 
länsstyrelserna runt Mälaren har nedanstående kommunala kriterier 
utarbetats. 

PÅGÅENDE UTVÄRDERING OCH ÖVERSYN AV UTFALL OCH TILLÄMPNING AV DE NYA STRANDSKYDDSREGLERNA

Regeringen har uppdragit åt Naturvårdsverket och Boverket att gemensamt göra en utvärdering och översyn 
av tillämpning och utfall av det nya regelverk för strandskydd som trädde i kraft 2009 och 2010, samt att vid 
behov föreslå ändringar. Syfte är att identifi era och klargöra eventuella oklarheter i och tolkningsproblem med 
reglerna. Utvärderingen ska särskilt innefatta en redovisning av hur 7 kap . 13 § Miljöbalken (1998:808) tillämpas. 
Myndigheterna ska även analysera och redogöra för vilka konsekvenserna kan bli om lättnader i strandskyddet vid 
mindre sjöar och vattendrag utanför högexploaterade områden införs . Uppdraget innebär vidare att myndigheterna 
vid behov ska föreslå andra författningsändringar och andra åtgärder. Uppdraget kommer att redovisas senast 1 
augusti 2013.

Bakgrund

De ändringar i strandskyddslagstiftningen som trädde i kraft under 2009 och 2010 syftade bland annat till att främja 
utvecklingen i landsbygdsområden med god tillgång till stränder, bland annat genom att inom utpekade områden i 
översiktsplaner tillåta vissa lättnader i strandskyddet. Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2012(prop. 
2011/12:1, utgiftsområde 18 och 20) att det fi nns indikationer som tyder på att de nya strandskyddsreglerna inte har 
fyllt sitt syfte, har tillämpats olika över landet och har lett till oavsedda effekter.

Kommunens arbete

Pågående omfattande översiktsplanering i Strängnäs kommun omfattar genom arbetet med Blåplanen frågan om LIS 
(områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge). Ett antal väl tilltagna utredningsområden för LIS har identifi erats 
för vidare utredning av om det inom något eller några av dessa kan vara lämpligt att avgränsa och peka ut LIS-
områden. 

Mot bakgrund av pågående regeringsuppdrag har det bedömts som olämpligt att inom kommunen arbeta vidare 
med frågan, utifrån tidigare inkomna synpunkter, innan resultatet av uppdraget redovisats. Sedan det tidiga 
samråd av Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 - 2012-03-05 har därmed några förändringar i aktuellt kapitel 
inte gjorts utan kommer att göras inför utställning och granskning av kommunens nya översiktsplan. 
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Kommunala kriterier – lämpliga områden för  
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Följande övergripande kriterier talar för att ett område kan vara 
lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära lägen:
1. I anslutning till området fi nns sammanhållen bebyggelse, alterna-

tivt området ligger i anslutning till ett bebyggelsestråk (ej med 
direkt kontakt till sammanhållen bebyggelse), till exempel vid en 
väg som knyter samman grupperingar av bebyggelse. 

2. Inom området är det möjligt att ansluta till kommunalt vatten och 
avlopp, eller att skapa långsiktigt hållbara, lokala lösningar för 
vatten och avlopp.     

Utöver ovanstående behöver något av följande kriterier uppfyllas:
3. Genom en utveckling inom området ges möjlighet att skapa/

förstärka underlag för service (till exempel kollektivtrafi k, skola/
förskola, handel och/eller annan service).  

4. I området fi nns en eller fl era verksamheter, till exempel inom 
turismbranschen, som till följd av en fortsatt utveckling inom 
området kan utökas och eventuellt bidra till fl er arbetstillfällen 
och/eller fritidssysselsättningar. 

Kommunala kriterier – olämpliga områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Följande övergripande kriterier talar vart och ett för sig för att ett 
område kan vara olämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen: 
1. Inom eller i anslutning till området fi nns risk för att riksinteressen 

för naturvård, friluft sliv, kulturmiljövård eller kommunikationer 
kan motverkas. 

2. Inom området fi nns lokala intressen för till exempel naturvård 
(både vad gäller växt- och djurliv), och/eller kulturmiljövård som 
anses kunna påverkas negativt. 

3. Området ligger inom 100 meter från järnväg eller riksväg, eller 
inom 50 meter från högspänningsledning (framförallt viktigt att 
tänka på om det handlar om ny bostadsbebyggelse).

4. I området fi nns jordbruksmark och/eller skogsmark som har ett 
särskilt skydd enligt 3 kap. 4 § Miljöbalken (1998:808).  Bruk-
ningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses genom att 
annan mark tas i anspråk. Även skogsmark, med betydelse för 
skogsnäringen, skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.

Förslag på utredningsområden för LIS
Utifrån planeringsförutsättningarna redovisade i föregående kapitel, 
samt utifrån ovanstående kriterier, har så kallade utredningsområden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen identifi erats. Eft er det 
tidiga samråd som Blåplanen skickades ut på mellan 2012-01-05 
och 2012-03-05 var tanken att de identifi erade utredningsområdena 
skulle analyseras vidare utifrån inkomna synpunkter så att mer 
välavgränsade förslag på LIS-områden eventuellt skulle kunna 
presenteras. Mot bakgrund av pågående regeringsuppdrag, angå-
ende utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya 
strandskyddsreglerna, har det bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan innan resultatet av uppdraget 
redovisats (se blåmarkerat stycke sidan 83). Detta kapitel kommer 

Vad räknas som sammanhållen 
bebyggelse?
I 1 kap. 4 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) defi nieras sammanhållen 
bebyggelse som bebyggelse på tomter 
som gränsar till varandra eller skiljs åt 
endast av en väg, gata eller parkmark.
 
Vidare anges i Plan- och bygglagen när 
krav på reglering med detaljplan infaller 
(4 kap. 2 §) vilket kan tolkas förtydliga 
defi nitionen av sammanhållen 
bebyggelse. Krav på reglering med 
detaljplan infaller bland annat för ny 
sammanhållen bebyggelse om det 
behövs med hänsyn till omfattningen av 
bygglovspliktiga byggnadsverk i 
bebyggelsen, samt för en bebyggelse 
som ska förändras eller bevaras, om 
reglering behöver ske i ett sammanhang. 
Sammanhållen bebyggelse kan därmed 
tolkas utgöra sådan bebyggelse som 
ställer krav på gemensamma 
anordningar och/eller behöver få fl era 
frågor lösta utifrån ett helhetsperspektiv. 

Skapandet av ny sammanhållen 
bebyggelse kräver alltså detaljplan 
medan befi ntlig sammanhållen 
bebyggelse i sig inte kräver det. 
Tillkomsten av nya enstaka byggnader, 
det vill säga en successiv utbyggnad, 
kan dock sammantaget leda till att ny 
sammanhållen bebyggelse uppstår och 
därmed till att krav ställs på detaljplan. I 
den fördjupade översiktsplanen för 
Strängnäs stad – Härad anges att det vid 
fl er än sex hus utanför utpekade 
områden (det vill säga på landsbygden 
runt staden/städerna/samhällena) ska 
krävas detaljplan.
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därmed att revideras inför utställning och granskning av kommunens 
nya övesiktsplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. 12-13 
§§.

Aspekter som kommer att behöva analyseras under den fortsatta 
arbetsprocessen är bland annat påverkan på landskapsbilden, vilka 
platsspecifi ka natur- och kulturmiljövärden som hänsyn måste tas till, 
samt hur den allemansrättsliga tillgängligheten kan komma att 
påverkas. Ytterligare aspekter som behöver utredas, inom de LIS-om-
råden som eventuellt konkretiseras inom nedan redovisade utred-
ningsområden, är skred-, ras-, och översvämningsrisker.

De sedan tidigare föreslagna utredningsområden för LIS ligger alla 
inom Norrströms avrinningsområde.

Utredningsområden – LIS (översiktliga förutsättningar):

1. Björsund – Mälaren (Sörfjärden)
Björsunds by kan idag beskrivas som en ”samlingspunkt” för boende 
ute på norra Fogdö. Byn är belägen på Fogdöns västra strand intill 
Björsundet/Sörfj ärden och bron över till Eskilstuna kommun. Sträng-
näs kommun har under de senaste åren handlagt ett fl ertal ansökning-
ar om bygglov, förhandsbesked, detaljplaneförfrågningar och avstyck-
ningar. Mot bakgrund av detta har Plan- och byggnämndens 
arbetsutskott beslutat att ett detaljplaneprogram för hela Björsund ska 
tas fram.  På så sätt breddas kommunens beslutsunderlag genom att 

Strängnäs

Stallarholmen

MariefredÅkers 
Styckebruk

Länna
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Utredningsområden - LIS, revideras inför utställning och granskning av kommunens nya översiktsplan
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viktiga frågar som berör enskilda fastighetsägare då kan behandlas i ett 
områdesövergripande helhetsperspektiv.

Syft et med att eventuellt peka ut ett LIS-område i anslutning till 
Björsunds by skulle vara att med hjälp av ett utökat befolkningsunder-
lag kunna stärka eller utöka befi ntlig service. 

Natur- och kulturmiljövärden
Norr om brofästet fi nns ett av länsstyrelsen utpekat fornlämningsom-
råde. Den kulturhistoriska lämningen består av en by-/gårdstomt. 
Inom/i anslutning till området fi nns även några enskilda fornlämning-
ar. Sydväst om utredningsområdet, i Eskilstuna kommun, fi nns ett 
riksintreseområde för kulturmiljövård (Kafj ärden) som hänsyn 
behöver tas till. 

Aktuellt utredningsområde berörs av ett riksintresseområde för 
naturvården som omfattar hela Sörfj ärden. Fjärden kan beskrivas som 
en grund Mälarvik omgiven av vidsträckta vassar, strandängar, 
lövskogsdungar och gammal jordbruksbygd. 

Sörfj ärden med omgivande strandområden omfattas även av ett 
område utpekat i länsstyrelsen Naturvårdsprogram. I programmet har 
områden klassifi cerats enligt en tregradig skala; högt värde, mycket 
högt värde och högsta värde. Aktuellt område är ett klass ett-område 
(högsta värde). Området beskrivs ha stor betydelse för landskapsbilden 
och vara kulturhistoriskt intressant. Områdets naturvärden beskrivs 
kunna bevaras om hagmarkerna och de öppna strandängarna betas, 
om ädellövskogen gynnas vid gallringar och avverkningar, samt om 
bebyggelse, båthamnar och dylikt undviks. Vid eventuell komplette-
ring av befi ntliga bebyggelsen i Björsunds by krävs därmed stor hänsyn 
till områdets natur- och kulturvärden. 

Inom utredningsområdet fi nns fyra, av länsstyrelsen inventerade/
utpekade, skyddsvärda träd, samt en bevarandevärd allé. 

Utredningsområdet omfattas i sin helhet av riksintresset Mälaren 
med öar och strandområden. Inom riksintresset ska turismens och 
friluft slivets, främst det rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Vid en eventuell fortsatt bebyggelseutveckling inom 
aktuellt utredningsområde blir det därmed viktigt att allmänhetens 
tillgänglighet till och inom strandområdet säkerställs. 

Bebyggelsestruktur
På Fogdön fi nns ett fl ertal bebyggelsegrupperingar intill det till stora 
delar ålderdomliga vägnätet som mjukt följer terrängen på halvön. I 
Björsunds by är bebyggelsen koncentrerad runt det gamla färjeläget, 
strax norr om Björsundsbron som invigdes 1983. Småhusbebyggelsen 
ligger delvis nere vid vattnet och delvis en bit upp på land med en bit 
odlingsmark emellan. Omgivande bebyggelse har till stora delar 
placerats längs skogsbrynet. 

Service
Närmsta service, i form av skola och lanthandel, fi nns i Lundby. 

Mellan Strängnäs och Björsunds by fi nns en landsortsbusslinje. Från 
Björsund går det sedan att ta sig vidare till Eskilstuna med en annan 
landsbygdsbuss, avgångarna är dock i dagsläget få. 

Vatten- och avlopp
Inom utredningsområdet fi nns i dagsläget ej tillgång till kommunalt 
vatten- och avlopp. Kommunfullmäktige har dock beslutat om en 
tidplan för VA-utbyggnad (Dnr KS/2011:159-303, 2011-04-26). Enligt 
beslutet ska Björsunds by anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 
Detta medför att det i framtiden även kommer att vara möjligt för 
närliggande områden att anslutas till det kommunala VA-nätet. Enligt 
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SEVABs tidplan för VA-utbyggnad till omvandlingsområdet ska 
VA-anslutning av separata fastigheter kunna ske under 2012.

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
Föreslaget utredningsområde är beläget vid Sörfj ärden, i den del av 
Mälaren som i dagsläget hör till vattenförekomsten Blacken. Vattenfö-
rekomsten har, av vattenmyndigheten, bedömts ha måttlig ekologisk 
status och god kemisk status. Miljökvalitetsnorm är satt till god status 
2021 med anledning av de övergödningsproblem som fi nns i fj ärden. I 
och med den kommande nya indelningen av Mälaren i vattenförvalt-
ningsarbetet kommer statusklassningar att ske för mindre områden, 
för att ge en mer rättvisande bild av vattenstatusen i olika delar av 
Mälaren. Nya underlag för vattenstatusen i Sörfj ärden bör tillfogas som 
underlag i den fortsatta LIS-utredningen även om det är miljökvalitets-
norm för Blacken som ska uppnås.

I och med möjlighet till kommunal VA-anslutning till området 
bedöms att den viktigaste grundförutsättningen för att i sammanhang-
et minska påverkan på Sörfj ärden är uppfylld. Förslaget till LIS i 
Björsund är ett grovt tilltaget utredningsområde som avser att stärka 
service och utöka befolkningsunderlag. De främsta riskerna för 
negativa konsekvenser för vattnet till följd av exploateringen bedöms 
vara genom påverkan från dagvattenutsläpp, ökad erosion och ökad 
grumling under främst byggtiden. Detta kan negativt påverka möjlig-
het att uppnå miljökvalitetsnormen för denna del av Mälaren. Hur stor 
påverkan blir beror delvis på vilken hänsyn som tas vid exploateringen. 
För att begränsa påverkan på den berörda delen av Sörfj ärden förordas 
att arbeten i vatten genomförs med försiktighet och vid lämpliga 
tidsperioder då växt- och djurlivet är minst känsligt.

I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Hur skulle ett LIS-område kunna avgränsas inom aktuellt utred-
ningsområde?

2. Del av Aspö – Mälaren
Aktuellt utredningsområde är beläget intill riksväg 55, i gränslandet 
mellan Tosterö och Aspö.  Befi ntlig matbutik med café intill avfarten 
från 55:an kan beskrivas som en viktig knutpunkt för de boende i 
närområdet. Inom och i anslutning till utredningsområdet fi nns 
enstaka detaljplanelagda bebyggelsegrupperingar. I dagsläget saknas 
dock en tydlig bystruktur runt det som kan beskrivas utgöra ”centrala” 
Aspö med matbutiken och de vackra utblickarna mot Säbyviken. 

Syft et med att eventuellt peka ut ett LIS-område mitt emellan 
Botholmsviken och Säbyviken skulle vara att, med hjälp av ett utökat 
befolkningsunderlag inom en mer sammanhållen struktur, stärka eller 
utöka befi ntlig service och eventuell turismverksamhet. 

Natur- och kulturmiljövärden
Delar av utredningsområdet omfattas av ett regionalt intresseområde 
för kulturmiljövården. Området (Aspö kyrka – Husby – Säby – Op-
peby –Lagnö) består av jordbruksbygd med en centralt belägen kyrka 
och kyrkby, några storgårdar samt fornlämningar. Områden av 
regionalt intresse för kulturmiljövården skall så långt möjligt skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön.

Inom utpekat utredningsområde fi nns inventerad sumpskog, 
våtmark, samt ängs- och hagmark. Det fi nns även nyckelbiotoper och 
ett Natura 2000-område längst in i Säbyviken, samt ett antal skydds-



90 / Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03

värda träd. Cirka 200 meter norr om Botholmsviken fi nns ett område 
som beskrivs i länsstyrelsens Naturvårdsprogram. I programmet har 
områden klassifi cerats enligt en tregradig skala; högt värde, mycket 
högt värde och högsta värde. Aktuellt område, kallat Botholmslöt, är 
ett klass tre-område (högt värde). Området beskrivs i programmet 
bestå av en mindre åskulle bevuxen med spridda enar, tallar och 
rosenbuskar. Nordsidan av kullen är täckt av ett storblockigt morän-
material och mot söder fi nns en rikt utvecklad terrängsfl ora med bland 
annat backsippa, fältmalört och fl entimotej. Områdets naturvärden 
beskrivs i programmet kunna bestå om röjningar av snårbildande 
buskar sker på åsens sydsluttning och om området hävdas genom bete.

Utredningsområdet omfattas i sin helhet av riksintresset Mälaren 
med öar och strandområden. Inom riksintresset ska turismens och 
friluft slivets, främst det rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Detta på grund av de samlade natur- och kulturvär-
dena inom riksintresseområdet. 

Bebyggelsestruktur
Som nämndes inledningsvis fi nns inom och i anslutning till aktuellt 
utredningsområde ett antal mindre bebyggelsegrupperingar. Det 
största detaljplanelagda området omfattar fritidshusbebyggelsen på 
Logarn. Kommunen har under de senaste åren mottagit förfrågningar 
angående utökning av byggrätterna. 

Cirka 1,5 kilometer från avfarten mot Oknön fi nns Aspö kyrka och 
en liten kyrkby. Även strax öster om avfarten och matbutiken fi nns 
bebyggelse. Det är runt denna del av Oknön som det skulle vara mest 
naturligt att komplettera med ytterligare bebyggelse. Detta för att 
stärka den bystruktur som kan beskrivas utgöra ”centrala” Aspö med 
matbutiken, de vackra utblickarna mot Säbyviken och närheten till 
riksväg 55. 

Service
Som tidigare nämnts fi nns inom utredningsområdet en matbutik med 
café (Aspö Livs och café). Cirka 500 meter in från avfarten mot Oknö 
fi nns även, under samlingsnamnet Skarpan, konferensverksamhet, 
bageri och snickeri.

Två busslinjer passerar Aspö, den ena linjen sträcker sig mellan 
Strängnäs stad och Enköping den andra mellan Strängnäs stad och 
Arnö färjeläge. Busshållplatser fi nns bland annat vid riksväg 55, i höjd 
med matbutiken. 

Vatten- och avlopp
Inom utredningsområdet fi nns i dagsläget ej tillgång till kommunalt 
vatten- och avlopp. Norr om utredningsområdet, vid gränsen mot 
Enköping, har diskussioner förts om möjligheterna att ansluta de delar 
av Märsön som ligger inom Strängnäs kommun till det kommunala 
VA-nätet från Enköpings kommun. I dagsläget fi nns dock inga aktuella 
planer på detta och det utredningsområde som utpekats för LIS är 
beläget för långt ifrån både Strängnäs och Enköpings VA-områden för 
att vara aktuellt för anslutning. Detta innebär att all utbyggnad som 
sker inom ett eventuellt LIS-område måste ha enskilda VA-lösningar 
tills kommunal anslutning är möjlig i framtiden. Ett LIS-område skulle 
eventuellt kunna utöka underlaget till utdragning av kommunalt VA.

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
Föreslaget utredningsområde är beläget vid Mälaren med den del 
Mälaren som i dagsläget hör till vattenförekomsten Blacken på västra 
sidan och den del som hör till Björkfj ärden på östra sidan. Blacken har, 
av vattenmyndigheten, bedömts ha måttlig ekologisk status och god 
kemisk status. Miljökvalitetsnorm är satt till god status 2021 med 



Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03 / 91

anledning av de övergödningsproblem som fi nns i fj ärden. Björkfj är-
den har av Vattenmyndigheten, bedömts ha god ekologisk och kemisk 
status och miljökvalitetsnorm är fastställd till att förekomsten ska 
uppnå eller bibehålla god ekologisk och kemisk status till år 2015. Det 
uppges dock i statusunderlag att det fi nns indikationer på att delar av 
vattenförekomsten har sämre status, särskilt avseende övergödning. 
Vidare bedöms att Björkfj ärden ligger i riskzonen för att inte klara 
kravet på kemisk status till år 2015, på grund av miljögift er. Det saknas 
idag en hel del bedömningsunderlag för förekomsten. I och med den 
kommande nya indelningen av Mälaren i vattenförvaltningsarbetet 
kommer statusklassningar att ske för mindre områden, för att ge en 
mer rättvisande bild av vattenstatusen i olika delar av Mälaren. Nya 
underlag för vattenstatusen i denna del av Mälaren bör tillfogas som 
underlag i den fortsatta LIS-utredningen även om det är miljökvalitets-
normer för Blacken och Björkfj ärden som ska uppnås. 

I och med att möjlighet till kommunal VA-anslutning i området 
saknas måste närmare undersökningar göras av markens sammansätt-
ning och förutsättningar för att anordna enskilda avlopp i området. 
Gemensamma anordningar för vatten och avlopp förordas vid tätare 
bebyggelse för öka skyddsavstånden mellan anordningarna och 
därmed minska riskerna för påverkan på dricksvattentäkterna. Inom 
LIS-området kan eventuellt ny bebyggelse bidra till att förbättra 
befi ntliga VA- och dagvattenlösningar, till exempel genom att äldre 
enskilda avlopp och traditionella dagvattensystem ersätts med nya 
gemensamma och eff ektivare avlopps- och dagvattensystem. Ny bebyg-
gelse förutsätts generellt uppfylla gällande miljö- och hälsokrav på 
avloppsanläggningar. Kommunen bedömer att det är främst undermå-
liga befi ntliga avloppsanläggningar som utgör ett stort problem för 
vattenstatusen, inte den tillkommande bebyggelsen och dess moderna 
avloppslösningar. Vid ny bebyggelse med enskilda avloppslösningar 
ska bedömning om skyddsnivå för avloppslösningarna göras enligt gäl-
lande riktlinjer i Miljösamverkan Södermanlands handbok för 
handläggare av avloppsärenden. Då ett enskilt avlopp bedöms riskera 
att påverka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnorm för en vatten-
förekomst ska krav på hög skyddsnivå ställas.

Förslaget till LIS i området kring Aspö är ett grovt tilltaget utred-
ningsområde som avser att, med hjälp av ett utökat befolkningsunder-
lag inom en mer sammanhållen struktur, stärka eller utöka befi ntlig 
service och eventuell turismverksamhet. De främsta riskerna för 
negativa konsekvenser för vattnet till följd av exploateringen bedöms 
vara genom påverkan från enskilda avlopp, dagvattenutsläpp och 
beroende på avgränsningen och lokaliseringen av det slutgiltiga 
LIS-området, eventuellt ökad erosion och ökad grumling under 
byggtiden. Detta kan negativt påverka möjligheten att uppnå miljökva-
litetsnormen för denna del av Mälaren. Hur stor påverkan blir beror 
delvis på vilken hänsyn som tas vid exploateringen. För att begränsa 
påverkan på denna del av Mälaren förordas att arbeten i vatten 
genomförs med försiktighet och vid lämpliga tidsperioder då växt- och 
djurlivet är minst känsligt. Givetvis bör även områden med höga 
naturvärden undantas från exploatering

I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Kan lokala sysselsättningsmöjligheter och underlaget för befi ntlig 
service förbättras långsiktigt på Aspö genom att tillåta ny strand-
nära bebyggelse i anslutning till den befi ntliga servicenoden? Finns 
lokala intressen att vidareutveckla denna nod?



92 / Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03

3. Björndalsviken – Mälaren 
Runt Björndalsviken, på Morrarö samt vid Hornudden och Svedäng, 
ligger tre gårdar som tillsammans bildat nätverket Vår Vik. Inom 
nätverket erbjuds besökare bland annat stugboende, bed and breakfast, 
samt olika aktiviteter både på land och i vattnet, dessutom fi nns 
gårdsförsäljning och gårdsbutik, restaurang och café. Inom ramen för 
gårdarnas samarbete har medel beviljats från landsbygdsprogrammet 
för utveckling av verksamheterna. Utvecklingen bör ytterligare kunna 
stödjas genom att skapa ett LIS-område som omfattar de tre gårdarna, 
eller tre separata LIS-områden. Vid prövning av en fråga om upphä-
vande av eller dispens från strandskydd inom området får man då 
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning 
eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

Natur- och kulturmiljövärden
Runt viken fi nns ett antal utspridda fornlämningar och fornlämnings-
områden, bland anat utgörande fossil åkermark, gravfält och hus-
grund. I vattnet, långt in i viken fi nns även en fartygs-/båtlämning. 

Inom utpekat utredningsområde har sumpskogar, våtmarker, 
ädellövskogar samt ängs- och hagmarker inventerats. Det fi nns även ett 
antal nyckelbiotoper och avgränsade områden som beskrivs i länssty-
relsen Naturvårdsprogram. I programmet har områden klassifi cerats 
enligt en tregradig skala; högt värde, mycket högt värde och högsta 
värde. Inom aktuellt område fi nns klass tre-områden (högt värde). Ett 
område är beläget strax söder om Svedäng intill riksväg 55. Här består 
landskapet av betad hagmark med öppna gräsytor inramade av 
enbuskar och grupper av björkar. Naturvärdena beskrivs här kunna 
bestå om hagmarken fortsatt betas. Två områden ligger längst in i 
Björndalsviken. Förkastningslandskapet inom det lite större området 
kännetecknas av bergribbor och sprickdalsbildningar.  En av sprickda-
larna löper ut i Björndalsviken. Viken och strandängen används av 
fåglar som rastlokal under vår och höst.  Naturvärdena beskrivs i detta 
område kunna bestå om strandängen hålls öppen genom bete. Det lite 
mindre området intill viken rymmer en tall som på grund av sin 
storlek (420 cm i omkrets) fridlysts som naturminne. Här beskrivs 
naturvärdet kunna bestå om marken intill tallen hålls fri från uppväx-
ande ungskog. Området på Morrarön består av stora sankmarker av 
betydelse för fågellivet. Det gamla sundet (idag ett sankområde) mellan 
Morrarön och Tosterön är till stor del vassbevuxet. Genom bete har 
dock vissa partier fått strandängskaraktär. På norra Morrarön syns 
alkärr och täta fågelvassar. Inom fastlandspartierna fi nns rester av 
hagmarker med ädla lövträd, hagtornssnår och dungar med trädformig 
hassel. I Naturvårdsprogrammet beskrivs värdena kunna bestå om 
strandängarna betas och om ett visst inslag av ädla lövträd tillåts i 
skogspartierna. Vid utveckling av verksamheterna inom aktuellt 
utredningsområde för LIS krävs att hänsyn tas till naturvärdena. 

Utredningsområdet omfattas i sin helhet av riksintresset Mälarens 
öar och strandområden. Inom riksintresset ska turismens och friluft sli-
vets, främst det rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. En fortsatt utveckling av befi ntliga verksamheter 
inom aktuellt utredningsområde anses ej strida mot syft et med 
rikintresset, detta då verksamheterna ej kan anses hindra allmänheten 
från att utnyttja stränderna, snarare möjliggörs ett allsidigt nyttjande. 

Bebyggelsestruktur
Den huvudsakliga bebyggelsen på Tosterön är belägen längs öns västra 
strand. Den östra stranden är inte lika exploaterad, här fi nns dock 
mindre grupperingar av fritidshusbebyggelse och enskilda gårdar.
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Service
Som tidigare beskrivits erbjuds besökare till gårdarna bland annat 
stugboende, bed and breakfast, samt olika aktiviteter både på land och 
i vattnet, dessutom fi nns gårdsförsäljning och gårdsbutik, restaurang 
och café. Syft et med ett eller tre olika LIS-områden vid viken är att 
främja en vidareutveckling av befi ntliga verksamheter som i sin tur kan 
främja turismen och friluft slivet i kommunen. 

Från riksväg 55, som leder förbi Björndalsviken, kan alla tre gårdar 
nås. Vid avfarten till Svedäng, samt vid avfarten till Hornudden och 
Morrarö fi nns busshållplatser. 

Vatten- och avlopp
Inom utredningsområdet fi nns i nuläget inte tillgång till kommunalt 
vatten- och avlopp. Morrarön, har i ett beslut av Kommunfullmäktige 
om tidplan för VA-utbyggnad (Dnr KS/2011:159-303, 2011-04-26) 
betecknats som ett omvandlingsområde där planerad utförandestart av 
anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet kommer att 
ske eft er år 2020. Beslutet innebär inte att anslutning kommer att ske 
2020. Morrarö har prioriterats som nummer 9 av 14 områden som 
planeras anslutas eft er år 2020.

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
Föreslaget utredningsområde är beläget vid en vik i den del Mälaren 
som i dagsläget hör till vattenförekomsten Björkfj ärden. Vattenföre-
komsten har, av Vattenmyndigheten, bedömts ha god ekologisk och 
god kemisk status. Miljökvalitetsnorm för Björkfj ärden är fastställd till 
att god status ska uppnås eller bibehållas till år 2015. Det uppges dock i 
statusunderlag att det fi nns indikationer på att delar av vattenförekom-
sten har sämre status, särskilt avseende övergödning. Vidare bedöms 
att Björkfj ärden ligger i riskzonen för att inte klara kravet på kemisk 
status till år 2015, på grund av miljögift er. Det saknas idag en hel del 
bedömningsunderlag för förekomsten. I och med den kommande nya 
indelningen av Mälaren i vattenförvaltningsarbetet kommer status-
klassningar att ske för mindre områden, för att ge en mer rättvisande 
bild av vattenstatusen i olika delar av Mälaren. Nya underlag för 
vattenstatusen i området bör tillfogas som underlag i den fortsatta 
LIS-utredningen även om det är miljökvalitetsnorm för Björkfj ärden 
som ska uppnås.

Anslutning av området till det kommunala avloppsnätet kommer 
sannolikt tidigast att ske eft er 2020. Vid nybyggnation som kräver 
VA-lösningar är det således aktuellt med enskilda avloppslösningar tills 
kommunal anslutning blir möjlig. Syft et med LIS-området eller 
områdena är att främja en vidareutveckling av tre befi ntliga verksam-
heter som i sin tur kan främja turismen och friluft slivet i kommunen. 
De tre gårdarna har idag enskilda VA-lösningar med okänd status. Ny 
bebyggelse inom LIS-områdena kan eventuellt bidra positivt till en 
förbättrad vattenstatus och minskade utsläpp från enskilda avloppsan-
läggningar. Detta kan ske genom att gamla enskilda avloppslösningar, 
vid föreslagen utbyggnad, ersätts av större gemensamma avloppsan-
läggningar som uppfyller dagens reningskrav. Det är främst undermå-
liga befi ntliga avloppsanläggningar som utgör ett stort problem för 
vattensatatusen, inte den tillkommande bebyggelsen och dess moderna 
avloppslösningar. Krav på åtgärder av äldre avloppsanläggningar som 
inte uppfyller dagens reningskrav kan givetvis även göras inom ett 
inventerings- och tillsynsarbete. Vid bedömning om skyddsnivå för 
avloppslösningarna ska gällande riktlinjer i Miljösamverkan Söder-
manlands handbok för handläggare av avloppsärenden följas. Med stöd 
i handboken och vattenmyndighetens åtgärdsprogram fi nns det skäl att 
ställa krav på hög skyddsnivå om avloppsanläggningen är placerad 
inom 500 meter från sjö eller vattendrag som inte uppnår eller riskerar 
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att inte uppnå god status. Samtliga tre gårdar som LIS-utredningen 
omfattar ligger inom sådant avstånd till Mälaren att hög skyddsnivå 
ska gälla för enskild avloppsanordning. 

Risken för negativa konsekvenser för vattnet till följd av exploate-
ringen är svår att bedöma i detta skede av LIS-utredningen. Den 
slutliga lokaliseringen och arten av utbyggnad inom LIS-områdena är 
av stor betydelse för hur stor eller liten påverkan på vattenmiljön blir.

I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Hur skulle ett eller tre olika LIS-områden kunna avgränsas inom 
aktuellt utredningsområde?

4. Djupvik – Mälaren 
Aktuellt område är beläget vid Tosteröns östra strand i höjd med norra 
delen av Tynnelsö. Området omfattar en befi ntlig vandrarhemsverk-
samhet och den aktuella fastigheten sträcker sig ända ned till vattnet. 
Sedan tidigare fi nns från fastighetsägarens sida tankar på att vidareut-
veckla verksamheten. Kompletterande funktioner skulle exempelvis 
kunna vara camping inklusive plats för husvagnsuppställning, mindre 
stugor för uthyrning, café samt båtplatser/båtuthyrning.

Syft et med att peka ut Djupvik som ett LIS-område skulle vara att 
främja en vidareutveckling av den befi ntliga verksamheten med 
inriktning mot turism och friluft sliv. Enligt Miljöbalken (1998:808) ska 
turismens och det rörliga friluft slivets intressen särskilt beaktas vid 
exploatering kring Mälaren. 

Natur- och kulturmiljövärden
Vid bebyggelsen i den norra delen av Aspö- Djupvik 2:1 fi nns en 
fornlämning i form av en gammal by-/gårdstomt. Ett närliggande 
riksintresseområde för kulturmiljövård fi nns någon kilometer bortom-
fattande hela Tynnelsö. 

Stranden inom utredningsområdet ingår i ett stort riksintresseom-
råde för naturvården benämnt Tynnelsöfj ärden (en Mälarvik med 
grunda vattenområden, breda vassar och ett rikt fågelliv). Gränsen för 
riksintresseområdet sammanfaller med ett område utpekat i länsstyrel-
sen Naturvårdsprogram. I programmet har områden klassifi cerats 
enligt en tregradig skala; högt värde, mycket högt värde och högsta 
värde. Aktuellt område är ett klass ett-område (högsta värde). 

Inom utredningsområdet fi nns delområden med sumpskog och 
ädellövskog, samt ett antal, av länsstyrelsen inventerade/utpekade, 
skyddsvärda träd.

Utredningsområdet omfattas i sin helhet av riksintresset Mälarens 
öar och strandområden. Inom riksintresset ska turismens och friluft sli-
vets, främst det rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Detta på grund av de samlade natur- och kulturvär-
dena inom riksintresseområdet. I samband med en vidareutveckling av 
befi ntlig verksamhet skulle, för att främja det rörliga friluft slivet, 
tillgängligheten till och inom strandområdet kunna förbättras.

Bebyggelsestruktur
Den befi ntliga bebyggelsen består av fem hus som tillhör vandrar-
hemsverksamheten. Dessutom fi nns ett antal mindre byggnader inom 
området. 
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Service
Närmsta huvudsakliga service fi nns inne i Strängnäs, cirka fem 
kilometer från aktuellt utredningsområde. Strax innan Tosteröbron, 
det vill säga något närmre utredningsområdet, fi nns dock en bensin-
station med ett minilivs. 

Närmaste kollektivtrafi k i närområdet är en stadsbusslinje som 
vänder vid Tosterö Skola. Härifrån är det cirka två kilometer till 
Djupvik. Alternativet är att åka med landsortsbussarna mot antingen 
Brunnsåker eller Arnö färjeläge och kliva av på Enköpingsvägen (väg 
976) vid infarten mot Djupvik. 

Vatten – och avlopp
Inom utredningsområdet fi nns i nuläget inte tillgång till kommunalt 
vatten- och avlopp. Vid utveckling av området krävs att anslutning till 
det kommunala VA-nätet sker. Möjlighet fi nns att ansluta området via 
det detaljplanelagda bostadsområdet Enhammarshöjden. 

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
Föreslaget utredningsområde är beläget vid Tynnelsöfj ärden, i den del 
Mälaren som i dagsläget hör till vattenförekomsten Björkfj ärden. 
Vattenförekomsten har, av Vattenmyndigheten, bedömts ha god 
ekologisk och god kemisk status. Miljökvalitetsnorm för Björkfj ärden 
är fastställd till att god status ska uppnås eller bibehållas till år 2015. 
Det uppges dock i statusunderlag att det fi nns indikationer på att delar 
av vattenförekomsten har sämre status, särskilt avseende övergödning. 
Vidare bedöms att Björkfj ärden ligger i riskzonen för att inte klara 
kravet på kemisk status till år 2015, på grund av miljögift er. Det saknas 
idag en hel del bedömningsunderlag för förekomsten. I och med den 
kommande nya indelningen av Mälaren i vattenförvaltningsarbetet 
kommer statusklassningar att ske för mindre områden, för att ge en 
mer rättvisande bild av vattenstatusen i olika delar av Mälaren. Nya 
underlag för vattenstatusen i området bör tillfogas som underlag i den 
fortsatta LIS-utredningen även om det är miljökvalitetsnorm för 
Björkfj ärden som ska uppnås.
Risken för negativa konsekvenser för vattnet till följd av exploateringen 
är svår att bedöma i detta skede av LIS-utredningen. Den slutliga arten 
av utbyggnad inom LIS-området är av stor betydelse för hur stor eller 
liten påverkan på vattenmiljön blir.

I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Kan en vidareutveckling av befi ntlig verksamhet förbättra tillgäng-
ligheten inom strandområdet utan att de höga naturvärdena inom 
riksintresset påverkas negativ?

5. Stallarholmen – Mälaren
För Stallarholmen och omgivande landsbygd pågår ett arbete med att 
ta fram en långsiktig utvecklingsstrategi i form av en fördjupad 
Översiktsplan. Handlingen ska i stora drag ange inriktningen för hur 
mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras. Orten, 
med bebyggelse både på fastlandet och på Selaön, är belägen cirka 
tretton kilometer öster om Strängnäs stad.

Syft et med att eventuellt peka ut ett eller fl era LIS-områden i 
anslutning till Stallarholmen skulle vara att med hjälp av ett utökat 
befolkningsunderlag kunna stärka eller utöka befi ntlig service. 
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Natur- och kulturmiljövärden
Inom utredningsområdet fi nns både regionala intresseområden och ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården. Fornlämningar fi nns det 
gott om, både på fastlandssidan och på Selaön. 

Utredningsområdet omfattas i sin helhet av riksintresset Mälaren 
med öar och strandområden. Inom riksintresset ska turismens och 
friluft slivets, främst det rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Detta på grund av de samlade natur- och kulturvär-
dena inom riksintresseområdet. 

Bebyggelsestruktur
Ortens läge intill Mälaren, med bebyggelse både på fastlandet och på 
Selaön, gör det viktigt att ta ett helhetsgrepp om utvecklingen av 
stränderna. Utan en översiktlig strategi fi nns risken att enskilda 
utbyggnadsprojekt tillsammans påverkar ortens attraktivitet negativt.  
Till exempel om tillgängligheten till stränderna försämras och hänsyn 
inte tas till de samlade naturvärdena och de kulturhistoriska värdena.

På senare år har den huvudsakliga utbygganden av bostäder skett 
väster som orten på fastlandssidan, området kallas Sundby Strand. På 
Selaön, öster om orten, sker samtidigt en successiv omvandling av 
fritidshusbebyggelsen till permanentbostäder.

Service
På Selaön nära brofästet fi nns idag en matvarubutik, samt ett litet torg 
med ett konditori. Intill genomfartsgatan på fastlandssidan ligger”Gula 
Industrihuset” som rymmer fl era olika verksamheter, allt ifrån bageri 
till distriktssköterska.

Från Stallarholmen går det att ta sig med buss till bland annat 
Strängnäs, Mariefred och Läggesta. 

Kommande analyser får visa om lokala sysselsättningsmöjligheter 
(verksamheter som främjar natur, turism och friluft sliv är särskilt 
lämpliga då det rörliga friluft slivets och turismens intressen särskilt ska 
beaktas vid exploatering kring Mälaren) och underlaget för befi ntlig 
service kan förbättras långsiktigt genom att peka ut ett eller fl era 
områden i strandnära lägen där ny bebyggelse skulle kunna tillåtas. 

Vatten – och avlopp
Inom Stallarholmens centrala delar fi nns tillgång till kommunalt 
vatten- och avlopp. Eventuella områden för LIS i anslutning till 
Stallarholmen bör utpekas där förutsättningar för anslutning till 
kommunalt VA fi nns.

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
Stallarholmen ligger vid den del Mälaren som i dagsläget hör till 
vattenförekomsten Björkfj ärden. Vattenförekomsten har, av vatten-
myndigheten, bedömts ha god ekologisk och god kemisk status. 
Miljökvalitetsnorm för Björkfj ärden är fastställd till att god status ska 
uppnås eller bibehållas till år 2015. Det uppges dock i statusunderlag 
att det fi nns indikationer på att delar av vattenförekomsten har sämre 
status, särskilt avseende övergödning. Vidare bedöms att Björkfj ärden 
ligger i riskzonen för att inte klara kravet på kemisk status till år 2015, 
på grund av miljögift er. Det saknas idag en hel del bedömningsunder-
lag för förekomsten. I och med den kommande nya indelningen av 
Mälaren i vattenförvaltningsarbetet kommer statusklassningar att ske 
för mindre områden, för att ge en mer rättvisande bild av vattenstatu-
sen i olika delar av Mälaren. Nya underlag för vattenstatusen i området 
bör tillfogas som underlag i den fortsatta LIS-utredningen även om det 
är miljökvalitetsnorm för Björkfj ärden som ska uppnås.
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Syft et med att eventuellt peka ut ett eller fl era LIS-områden i 
anslutning till Stallarholmen skulle vara att med hjälp av ett utökat 
befolkningsunderlag kunna stärka eller utöka befi ntlig service. De 
främsta riskerna för negativa konsekvenser för vattnet till följd av 
exploateringen bedöms vara genom påverkan från dagvattenutsläpp, 
ökad erosion och ökad grumling under främst byggtiden. Utbyggnader 
kan även påverka de hydrologiska förhållandena på ett negativt sätt. 
Detta kan negativt påverka möjlighet att uppnå miljökvalitetsnormen 
för denna del av Mälaren. Hur stor påverkan blir beror delvis på vilken 
hänsyn som tas vid exploateringen. För att begränsa påverkan på den 
berörda delen av Mälaren förordas att arbeten i vatten genomförs med 
försiktighet och vid lämpliga tidsperioder då växt- och djurlivet är 
minst känsligt.

I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Finns det något speciellt Mälarnära område i eller i anslutning till 
Stallarholmen som du anser skulle kunna vidareutvecklas?

Den fortsatta utredningen om ett eventuellt LIS-område i anslutning 
till Stallarholmen kommer även att ske inom arbetet med den fördju-
pade Översiktsplanen.

6. Länna – Lännasjön 
För Länna och Åkers Styckebruk med omgivande landsbygd pågår ett 
arbete med att ta fram en långsiktig utvecklingsstrategi i form av en 
fördjupad Översiktsplan. Handlingen ska i stora drag ange inriktning-
en för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och 
bevaras. Orten Länna är belägen cirka en mil söder om Strängnäs stad 
intill Lännasjön. 

Syft et med att eventuellt peka ut ett eller fl era LIS-områden i 
anslutning till Länna skulle vara att med hjälp av ett utökat befolk-
ningsunderlag kunna stärka eller utöka befi ntlig service. 

Natur- och kulturmiljövärden
Runt Lännasjön fi nns ett fl ertal fornlämningar och fornlämningsområ-
den med koncentrationer kring Merlänna (Merlänna- och Söderlän-
navägen), samt kring Norrlänna och ett område öster om Norrlänna. 
Exempel på lämningar är bytomt/gårdstomt, fornborg, brott/täkt och 
stensättning etcetera. Länna (Merlänna och Söderlänna) omfattas av 
ett regionalt intresseområde för kulturmiljövården. Området omfattar 
gammal jordbruksbygd, en sockenkyrka, ett mindre samhälle och en 
herrgård. 

Lännasjön och omgivande stränder ingår i ett avgränsade områden 
som beskrivs i länsstyrelsen Naturvårdsprogram. I programmet har 
områden klassifi cerats enligt en tregradig skala; högt värde, mycket 
högt värde och högsta värde. Aktuellt område är ett klass tre-område 
(högt värde). Lännasjön är en sprickdalssjö och de omgivande strand-
områdena är av skift ande karaktär med rik fl ora och fågelfauna. 
Naturvärdena beskrivs i programmet kunna bestå om strandängarna 
och hagmarkerna runt sjön betas, om rikedomen av lövträd bibehålls i 
skogsbestånden och om stor hänsyn tas till landskapsbilden vid 
skogsbruksåtgärder kring sjön. 
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Bebyggelsestruktur
Orten Länna ligger i ett småkuperat odlingslandskap med närhet till 
Lännasjön. Den gamla landsvägen löper invid sjön och passerar nära 
kyrkan och genom kyrkbyn. Utmed vägen har ny bebyggelse vuxit 
fram och strandområdet har därmed bevarats fritt från bebyggelse. 
Större delen av ortens utbyggnad har på senare tid skett i den sydvästra 
delen av samhället. Byggklara villatomter fi nns i tätorten såväl som 
strax utanför. 

Service
I samhället saknas mycket av off entlig service. Skolan (stadierna F-5) 
är dock en viktig del av Lännas attraktion för de boende. Närmaste 
service fi nns i Solberga handelsområde cirka fem-sex kilometer bort. 

En busslinje fi nns mellan Strängnäs, Länna och Malmköping (Flens 
kommun).

Kommande analyser får visa om lokala sysselsättningsmöjligheter 
och underlaget för befi ntlig service kan förbättras långsiktigt genom att 
peka ut ett eller fl era områden i strandnära lägen där ny bebyggelse 
skulle kunna tillåtas.

Vatten- och avlopp
Själva samhället, väster om Lännasjön, ingår i ett kommunalt verksam-
hetsområde för vatten- och avlopp. En privat sjöförlagd ledning fi nns 
även dragen till det mindre bebyggda området vid östra stranden av 
Lännasjön. I övrigt har fastigheterna runt Lännasjön enskilda dricks-
vatten- och avloppsanläggningar. Eventuella områden för LIS i 
anslutning till Länna bör utpekas där förutsättningar för anslutning till 
kommunalt VA fi nns.

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
Utredningsområdet för LIS ligger vid Lännasjön. Sjön har, av vatten-
myndigheten, bedömts ha dålig ekologisk status, främst med anled-
ning av övergödningsproblem. Sjön har även morfologiska problem 
vilket innebär att fl ödesvägen i eller i anslutning till vattenförekomsten 
är bruten av barriärer som hindrar vandrande vattenorganismer att ta 
sig fram. Miljökvalitetsnorm för sjön är satt till god status 2021 med 
anledning av dessa övergödningsproblem, morfologiska förändringar 
och kontinuitetsförändringar. Den kemiska ytvattenstatusen bedöms 
däremot vara god, med det generella undantaget för kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, och man anser att det troligtvis inte fi nns någon 
risk att sådan försämring kommer att ske så att miljökvalitetsnormen 
för god kemisk status till 2015 inte kan uppnås. 

Syft et med att eventuellt peka ut ett eller fl era LIS-områden i 
anslutning till Länna skulle vara att med hjälp av ett utökat befolk-
ningsunderlag kunna stärka eller utöka befi ntlig service. De främsta 
riskerna för negativa konsekvenser för vattnet till följd av exploate-
ringen bedöms vara påverkan från eventuella enskilda avlopp, dag-
vattenutsläpp, ökad erosion och ökad grumling under främst byggti-
den. Detta kan negativt påverka möjlighet att uppnå 
miljökvalitetsnormen för Lännasjön. Hur stor påverkan blir beror 
delvis på vilken hänsyn som tas vid exploateringen. För att begränsa 
påverkan på Lännasjön förordas att arbeten i vatten genomförs med 
försiktighet och vid lämpliga tidsperioder då växt- och djurlivet är 
minst känsligt. Med hänsyn till de övergödningsproblem som fi nns för 
Lännasjön bedöms anslutning till det kommunala VA-nätet vara en 
förutsättning för att utpeka ett LIS-område.

I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
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analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Finns det något speciellt område i anslutning till orten och sjön som 
du anser skulle kunna vidareutvecklas?

Den fortsatta utredningen om ett eventuellt LIS-område i anslutning 
till Länna och Lännasjön kommer även att ske inom arbetet med den 
fördjupade Översiktsplanen.

7. Åkers Styckebruk – Visnaren
För Åkers Styckebruk och Länna med omgivande landsbygd pågår ett 
arbete med att ta fram en långsiktig utvecklingsstrategi i form av en 
fördjupad Översiktsplan. Handlingen ska i stora drag ange inriktning-
en för hur mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och 
bevaras. Orten Åkers Styckebruk är belägen intill Visnaren norra 
strand, mittemellan Länna och Mariefred. 

Inom aktuellt utredningsområde föreslås att syft et med ett LIS-
område borde vara att främja turismen och det rörliga friluft slivet 
inom Åkers Bergslag, ett attraktivt område vad gäller natur- och 
kulturturism i den södra delen av Strängnäs kommun.

Natur- och kulturmiljövärden
År 1999 antogs en för Strängnäs och Gnesta kommuner gemensam 
användarplan för Åkers Bergslag. Målet är att området ska fortsätta att 
utvecklas som friluft sområde med fokus på vandring, fi ske, kanoting, 
skridskoåkning, cykling, bergsklättring och annat friluft sliv, det vill 
säga på aktiviteter utan krav på avancerade anläggningar. 

Aktuellt utredningsområde omfattas delvis av ett regionalt intresse-
område, samt av ett riksintresseområde, för kulturmiljövård. Inom 
området fi nns även en del av ett riksintresseområde för naturvård, 
samt av ett riksintresseområde för friluft sliv. 

Inom utreningsområdet fi nns ett antal fornlämningar vid Visnaren, 
bland annat på Lövudden (sjöns östra strand) och vid Sjöstugan (sjöns 
västra strand). Industriområdet i samhället utgörs av ett stort fornläm-
ningsområde (hyttlämning).

Visnarens strandområden söder om Åkers Styckebruk beskrivs i 
länsstyrelsens Naturvårdsprogram. I programmet har områden 
klassifi cerats enligt en tregradig skala; högt värde, mycket högt värde 
och högsta värde. Aktuellt utredningsområde berörs av framförallt två 
klass två-områden (mycket högt värde) och av ett klass ett-område, 
Marvikarna (högsta värde). Området vid Visnarens västra strand 
beskrivs i programmet vara av stort intresse för friluft slivet med 
anordningar såsom promenadstigar, motionsspår, en cykelväg och en 
badplats. Sjön beskrivs rymma ett rikt fågelliv, speciellt i den dämda 
viken närmast Åkers Styckebruk. Området Öster om Visnaren och 
Marvikarna rymmer ett förkastningslandskap med bergshöjder och 
mellanliggande djupa dalgångar.  

Bebyggelsestruktur
Inom utredningsområdet fi nns några funktioner som en fortsatt 
utveckling, för att främja det rörliga friluft slivet, eventuellt skulle 
kunna utgå ifrån. Vid Ulva, precis väster om den plats där Visnaren 
övergår till Nedre Marviken fi nns en stuga som ägs av AB Åkers 
Styckebruk. Stugan hyrs ut till privatpersoner, föreningar såsom 
Friluft sfrämjandet, samt olika företag och andra sammanslutningar. 
Förutom stugan som är utrustad med kök fi nns även bastu, toalett, 
fotbollsplan, parkeringsyta och grillplatser. 



100 / Blåplan — ett underlag till kommunens översiktsplanering  •  Samrådshandling 2013-06-03

Skulle området runt Ulva och marken ned mot vattnet kunna 
vidareutvecklas med nya funktioner? Skulle Ulva kunna bli en nod 
för uppsamling innan avfärd för aktiviteter i Åkers Bergslag?

Norrut, mellan Ulva och samhället, fi nns en badplats. I arbetet med 
den fördjupade Översiktsplanen pågår diskussioner kring en eventuell 
fl ytt av badet till en mer centralt belägen plats. 

Skulle en fl ytt av badplatsen ske kanske det befi ntliga läget kan få 
nya funktioner. Vad fi nns det för ”friluft smässiga” behov? Ilägg-
ningsplats för privata kanoter och kajaker? Naturcamping?

Service
I samhället och i dess närområde fi nns matbutik, skola, idrottshall och 
simhall etcetera.

Till Åkers Styckebruk kan man ta sig med landsbygdsbussar från 
exempelvis Strängnäs och Läggesta. 

Vatten- och avlopp
De centrala delarna av Åkers Styckebruk ingår i ett kommunalt 
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Vid de södra delarna av 
Visnaren, där ett utredningsområde för LIS föreslagits, fi nns dock inte 
möjlighet till kommunal VA-anslutning. 

Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
I detta skede av LIS-utredningen är det svårt att bedöma konsekven-
serna för vattnet och riskerna för att miljökvalitetsnormerna inte kan 
uppnås. Beroende på var LIS-området slutligen lokaliseras kan 
förutom Visnaren även Nedre Marviken påverkas. Förslaget innebär 
dock i nuläget enklare anläggningar för friluft sbehov, vilket sannolikt 
inte medför någon större risk för att miljökvalitetsnormerna för sjön/
sjöarna inte kan uppnås.

Visnaren har, av Vattenmyndigheten, bedömts ha otillfredsställande 
ekologisk status, främst med anledning av övergödningsproblem. Sjön 
är fysiskt påverkad av sjösänkning och kontinuitetsförändringar har 
noterats som ett miljöproblem. Med anledning av de problem som 
redovisats för sjön har en bedömning gjorts att det är tekniskt omöjligt 
att uppnå god status till 2015 även om alla möjliga och rimliga åtgärder 
vidtas. Miljökvalitetsnorm för sjön är därför beslutad till god ekologisk 
status till 2021. Den kemiska ytvattenstatusen bedöms vara god, med 
det generella undantaget för kvicksilver och kvicksilverföreningar, och 
man anser att det troligtvis inte fi nns någon risk att sådan försämring 
kommer att ske så att miljökvalitetsnormen för god kemisk status till 
2015 inte kan uppnås. 

Syft et med att peka ut ett LIS-område vid Visnaren är att främja 
turismen och det rörliga friluft slivet inom Åkers Bergslag. De främsta 
riskerna för negativa konsekvenser för vattnet till följd av exploate-
ringen bedöms vara påverkan från eventuella enskilda avlopp och 
eventuellt ökad grumling vid vattenarbeten. Hur stor påverkan blir 
beror delvis på vilken hänsyn som tas vid exploateringen. För att 
begränsa påverkan på Visnaren förordas att arbeten i vatten genomförs 
med försiktighet och vid lämpliga tidsperioder då växt- och djurlivet är 
minst känsligt. Med hänsyn till de övergödningsproblem som fi nns för 
Visnaren bör anslutning till det kommunala VA-nätet vara en förut-
sättning för att utpeka ett LIS-område som kan medföra ökad mängd 
näringsämnen till sjön. Enstaka enskilda avloppsanläggningar som har 
ringa påverkan kan sannolikt accepteras. Vid påverkansanalys ska dock 
en sammanvägd bedömning av områdets totala påverkan på vattnet 
göras.
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I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Finns det något annat område i anslutning till orten och sjön som 
du anser skulle kunna vidareutvecklas?

Den fortsatta utredningen om ett eventuellt LIS-område i anslutning 
till Åkers Styckebruk och Visnaren kommer även att ske inom arbetet 
med den fördjupade Översiktsplanen.

8. Hedlandet – Mälaren (Gripsholmsviken)
För Hedlandet pågår ett arbete med att ta fram en långsiktig utveck-
lingsstrategi i form av en fördjupad Översiktsplan. Handlingen ska i 
stora drag ange inriktningen för hur mark- och vattenområden ska 
användas, utvecklas och bevaras. Hedlandet är i förhållande till 
Mariefred beläget på motsatt sida av Gripsholmsviken. 

Syft et med att eventuellt peka ut ett eller fl era LIS-områden inom 
Hedlandet skulle vara att med hjälp av ett utökat befolkningsunderlag 
kunna stärka befi ntlig service och möjliggöra tillkomst av nya service-
funktioner. 

Natur- och kulturmiljövärden
Mitt emot Hedlandet, på andra sidan Gripsholmsviken, fi nns ett 
riksintresseområde för kulturmiljövården benämnt Gripsholm-Marie-
fred. Vid en utveckling inom aktuellt utredningsområde är det viktigt 
att att hänsyn tas till riksintresseområdet. Av hänsyn till landskapsbil-
den från Mariefred och Gripsholm bör till exempel inga exploaterings-
åtgärder tillåtas som stör den obrutna skogssiluetten längs förkast-
ningsbrantens höjdkrön. Inom fornlämningsområdet fi nns ett fåtal 
kända fornlämningar vid Karlsborg/centrala Hedlandet.

Utredningsområdet omfattas i sin helhet av riksintresset Mälaren 
med öar och strandområden. Inom riksintresset ska turismens och 
friluft slivets, främst det rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. Detta på grund av de samlade natur- och kulturvär-
dena inom riksintresseområdet. 

En stor del av Hedlandets strandområde beskrivs i länsstyrelsens 
Naturvårdsprogram. I programmet har områden klassifi cerats enligt 
en tregradig skala; högt värde, mycket högt värde och högsta värde. 
Aktuellt utredningsområde berörs av ett klass tre-område (högt värde). 
Området beskrivs i programmet vara av stor betydelse för landskaps-
bilden med betad hagmark och dungar av ek och hassel, samt med en 
artrik vårfl ora. Ned mot vattnet vid Karlsborg/centrala Hedlandet fi nns 
ett antal, av länsstyrelsen inventerade/utpekade, skyddsvärda träd.

Bebyggelsestruktur
Enligt framtaget förslag till fördjupning av Översiktsplanen för 
Hedlandet ligger det i linje med uttalade kommunala mål att inom 
området förstärka karaktären av småskalig landsortsbebyggelse i det 
natursköna förkastningslandskapet. Befi ntlig bebyggelse, i huvudsak 
fritidshusbebyggelse som gradvis håller på att omvandlas till perma-
nentboende, utgör med sin närhet till mälaren och sina vackra 
kulturmiljöer en sammanhållen och tydligt avläsbar helhet. En viktig 
fråga som fördjupningen av Översiktsplanen behandlar är hur den 
befi ntliga bebyggelsen kan kompletteras utan att gemensamma 
intressen äventyras, som till exempel tillgänglighet till strandområden 
och sammanhängande strövområden i skog och mark.   
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I förslaget till fördjupning av Översiktsplanen för Hedlandet 
framgår att den bebyggelseutveckling som föreslås inkräktar något på 
100-meterszonen för strandskyddet vid Lotorp och vid Karlsborg. 
Grundidén är att förstärka bebyggelsestrukturen kring stråk och 
befi ntliga noder som är särskilt attraktiva och där människor har 
anledning att samlas och röra sig. 

Viktiga aspekter att ta hänsyn till vid utpekande av LIS-områden 
inom Hedlandet är tillgången till strandområden för allmänheten, 
samt hur livsvillkoren för djur och växtlivet kan tillgodoses långsiktigt. 
För att på bästa sätt kunna ta hänsyn till dessa aspekter, och samtidigt 
bemöta det bebyggelsetryck som fi nns, bör utgångspunkten vara att 
inte lokalisera ny bebyggelse i helt oexploaterade lägen, det vill säga att 
inte främja en gles/utspridd bebyggelsestruktur. Intentionerna i 
fördjupningen av Översiktsplanen för Hedlandet, att mot Mälaren 
koncentrera bebyggelsen runt Lotorp och Karlsborg, anses därmed 
överensstämma med de översiktliga kriterier som hänsyn måste tas till 
vid utpekande av LIS-områden.  

I samband med en bebyggelseutveckling inom berörda strandområ-
den kan dessa samtidigt göras mer tillgängliga och användbara vilket 
kan anses vara förenligt med riksintresset Mälarens öar och strandom-
råden. Inom riksintresset ska turismens och friluft slivets, främst det 
rörliga friluft slivets, intressen särskilt beaktas. I förslaget till fördjup-
ning av Översiktsplanen för Hedlandet beskrivs hur en bebyggelseut-
veckling kan ske med hänsyn till landskapsbilden.

Service
På Hedlandet saknas idag mycket av samhällelig och kommersiell 
service i den omedelbara närheten. Ingen livsmedelsbutik fi nns, men 
ett lågprisvaruhus med bland annat kläder, husgeråd och verktyg ligger 
centralt i området och besöks av tillresande från hela kommunen. 

Tillkommande bebyggelse innebär ett utökat underlag för befi ntlig 
kollektivtrafi k och för etablering av nya servicefunktioner inom 
området, men även för den kollektivtrafi k och service som fi nns i 
Åkers styckebruk, Mariefred och Läggesta. ”Kollektivtrafi knoden” 
Läggesta ligger strax väster om Hedlandet, varifrån man kan ta sig 
vidare med tåg och landsortsbussar. Inom Hedlandet är kollektivtrafi -
ken i dagsläget begränsad till en landsortsbusslinje. 

Vatten och avlopp
VA-anläggningens kapacitet klarar en utbyggnad på upp till cirka 40 
bostäder. Om antalet bostäder för verksamhetsområdet blir fl er än så, 
krävs enligt Sevab Strängnäs Energi AB  att både ledningen för 
tryckspillvatten och ledningen för renvatten över sjön blir grövre 
(Översiktlig VA-utredning för området Hedlandet,  Mariefred, dec. 
2006). Idag har de fl esta bostäderna i området egna system för spill-
vattnet. Oft a handlar det om äldre typer av markbäddsinfi ltration som 
inte når upp till dagens krav. Påtaglig risk fi nns att orent vatten läcker 
ut i Mälaren, speciellt från de lägst liggande tomterna nära strandlin-
jen. I en strävan att förbättra vattenmiljön, bl.a. genom att bygga ut det 
kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, har beslut 
fattats om att förbereda för detta genom att lägga ner VA-ledningar, 
elkraft  ledningar och rör för bredband i museijärnvägens banvall. 
Arbetet med denna sekvens, mellan fastigheten Lotorp 1:6 och 
Strängnäs Hedlandet 1:52, genomfördes under hösten och vintern 
2008/2009.
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Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten
Hedlandet ligger vid den del Mälaren som i dagsläget hör till vattenfö-
rekomsten Björkfj ärden. Vattenförekomsten har, av vattenmyndighe-
ten, bedömts ha god ekologisk och god kemisk status. Miljökvalitets-
norm för Björkfj ärden är fastställd till att god status ska uppnås eller 
bibehållas till år 2015. Det uppges dock i statusunderlag att det fi nns 
indikationer på att delar av vattenförekomsten har sämre status, 
särskilt avseende övergödning. Vidare bedöms att Björkfj ärden ligger i 
riskzonen för att inte klara kravet på kemisk status till år 2015, på 
grund av miljögift er. Det saknas idag en hel del bedömningsunderlag 
för förekomsten. I och med den kommande nya indelningen av 
Mälaren i vattenförvaltningsarbetet kommer statusklassningar att ske 
för mindre områden, för att ge en mer rättvisande bild av vattenstatu-
sen i olika delar av Mälaren. Nya underlag för vattenstatusen i området 
bör tillfogas som underlag i den fortsatta LIS-utredningen även om det 
är miljökvalitetsnorm för Björkfj ärden som ska uppnås.

Syft et med att eventuellt peka ut ett eller fl era LIS-områden inom 
Hedlandet skulle vara att med hjälp av ett utökat befolkningsunderlag 
kunna stärka befi ntlig service och möjliggöra tillkomst av nya service-
funktioner. De främsta riskerna för negativa konsekvenser för vattnet 
till följd av exploateringen bedöms vara genom påverkan från dag-
vattenutsläpp, ökad erosion och ökad grumling under främst byggti-
den. Utbyggnader kan även påverka de hydrologiska förhållandena på 
ett negativt sätt. Detta kan negativt påverka möjlighet att uppnå 
miljökvalitetsnormen för denna del av Mälaren. Hur stor påverkan blir 
beror delvis på vilken hänsyn som tas vid exploateringen. För att 
begränsa påverkan på den berörda delen av Mälaren förordas att 
arbeten i vatten genomförs med försiktighet och vid lämpliga tidspe-
rioder då växt- och djurlivet är minst känsligt.

I det fortsatta arbetet med att avgränsa LIS-området och avgöra var 
och vilken bebyggelseutveckling som kan tillåtas måste noggrannare 
analyser av potentiell påverkan på vattenstatusen göras. I samband 
med analysen bör hänsyn även tas till om, och vilka, kompensatoriska 
åtgärder som kan göras.

Kan lokala sysselsättningsmöjligheter och underlaget för befi ntlig 
service förbättras långsiktigt på Hedlandet genom att tillåta ny 
strandnära bebyggelse i anslutning till Lotorp och Karlsborg? 

Den fortsatta utredningen om eventuella LIS-områden inom Hedlan-
det kommer, förutom inom arbetet med denna Blåplan, även att ske 
inom arbetet med den fördjupade Översiktsplanen.
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Kommunens vattenförvaltning 
Vattendirektivet utgör grunden till vattenskydd inom EU och hur 
vattenarbetet ska bedrivas av medlemsländerna. Vattenförvaltningen 
är det svenska genomförande av EU:s vattendirektiv. Kommunerna 
berörs av vattendirektivet på fl era sätt;
• som ansvariga för planering av mark- och vattenanvändningen 

enligt Plan- och bygglagen,
• som tillstånds- och tillsynsmyndigheter enligt miljöbalken, och
• som ansvariga för vattenförsörjning och avloppsvattenrening 

(VA-verksamheten) enligt lagen om allmänna vattentjänster.

Krav enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
Vattenförvaltningsarbetet bedrivs i sexårscykler och varje cykel 
avslutas med beslut om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljö-
kvalitetsnormer. Den första cykeln avslutades 2009. Vattenmyndighe-
ten beslutade då om ett åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendi-
strikt med krav på åtgärder som behöver genomföras för att förbättra 
vattenstatusen. Ett nytt, reviderat, åtgärdsprogram kommer att beslutas 
om 2015. Åtgärderna är relativt övergripande och avser såväl styrme-
del, fysiska åtgärder, planeringsunderlag som stödjande insatser för att 
uppnå en eff ektiv och adaptiv vattenförvaltning. I fl era fall innebär 
åtgärderna krav på utredningar som ska leda till faktiska åtgärder i 
vattenförekomster. De faktiska åtgärderna ska leda till att miljökvali-
tetsnormerna uppnås senast det år som är angivet i beslutet (2015, 
2021 eller 2027). Kommunerna ansvarar för följande övergripande 
åtgärder i åtgärdsprogrammet från 2009 och behöver enligt dessa:
• inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade områ-

den som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de 
områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar 
att inte uppnå, god ekologisk status eller god kemisk status.

• ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till 
att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status.

• inrätta vattenskyddsområden med föreskrift er för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så 
att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk 
status och god kvantitativ status. 

• tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer 
fl er än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, 
har god kemisk status och god kvantitativ status och ett långsiktigt 
skydd.

• utveckla sin planläggning och prövning så att miljökvalitetsnor-
merna för vatten uppnås och inte överträds.

• i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och avloppsvat-
tenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte 
uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god 
kemisk status eller god kvantitativ status.

Kommunen ska årligen rapportera till Vattenmyndigheten vilka 
åtgärder som genomförts under föregående kalenderår i syft e att 
säkerställa att miljökvalitetsnormerna som har föreskrivits för vatten-
förekomster inom myndighetens eller kommunens verksamhetsom-
råde uppnås. Resonemang kring uppfyllande av åtgärdskraven inom 
Strängnäs kommun diskuteras nedan för respektive punkt. 
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Åtgärd 1 Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter 
och föroreningsskadade områden som kan ha negativ inverkan på 
vattenmiljön, prioritera de områden med vattenförekomster som 
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller 
god kemisk status.

För denna åtgärd ansvarar Miljöenheten/Nämnden för hållbart 
samhälle. Miljöenheten genomför den operativa tillsynen över 
miljöfarliga verksamheter inom kommunen. Omfattningen av tillsy-
nen över större miljöfarliga verksamheter är riskbaserad och regleras i 
kommunens taxa. Vid riskbedömningen ska hänsyn tas till verksamhe-
tens medverkan till att miljökvalitetsnorm riskerar att överskridas. Via 
sin tillsynsplan planerar Miljöenheten årligen specifi ka tillsynsprojekt, 
med koppling till ett särskilt miljöproblem och/eller geografi skt 
område. Här fi nns möjlighet att prioritera områden med vattenföre-
komster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god status. 
Miljösamverkan Västra Götaland har tagit fram en handledning 
Vattenförvaltning och tillsyn enligt miljöbalken som stöd i tillsynsarbe-
tet och en modell för arbetet med vattenförvaltning.
 
Åtgärd 2 Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för 
enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår, 
eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status.

För denna åtgärd ansvarar Miljöenheten/Nämnden för hållbart 
samhälle. Kommunen har inte fastställt generella områden med krav 
på hög skyddsnivå för enskilda avlopp. I Handbok för handläggare av 
avloppsärenden, framtagen av Miljösamverkan Sörmland, fi nns 
riktlinjer för när krav på hög skyddsnivå bör ställas för enskilda 
avlopp. Kommunen bedömer att det är alltför tidskrävande ställt mot 
miljönyttan att inventera samtliga områden i kommunen och fastställa 
krav på hög alternativt normal skyddsnivå. Vid prövning av avloppsä-
renden görs en bedömning i varje enskilt fall med hänsynstagande till 
riktlinjerna. 

Åtgärd 3 Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med 
föreskrift er för kommunala dricksvattentäkter som behövs för 
dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt 
bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status.

För denna åtgärd ansvarar Teknik- och fritidsnämnden /SEVAB. Några 
kommunala dricksvattentäkter fi nns i dagläget inte i kommunen. Fast-
ställt vattenskyddsområde med föreskrift er saknas för den presumtiva 
reservvattentäkten i Gorsingeholm. Primärt måste kommunen avgöra 
reservvattentäktens lokalisering. Däreft er måste arbetet med att inrätta 
vattenskyddsområde fortsätta. 

Åtgärd 4 Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är 
kommunala, men som försörjer fl er än 50 personer eller där vat-
tenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk status och god 
kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 

För denna åtgärd ansvarar Miljöenheten/Nämnden för hållbart sam-
hälle. I dagsläget fi nns fyra kända täkter av omfattning enligt ovan. Av 
dessa kommer ett område att anslutas till det kommunala dricksvat-
tennätet inom några år. För de resterande, Ringsö, Kungshagen och 
Härads-Kumla samfälligheter, måste kommunen arbeta för  att vatten-
skyddsområde och skyddsföreskrift er upprättas.
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Åtgärd 5 Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och 
prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte 
överträds.

För denna åtgärd ansvarar Samhällsbyggnadskontoret/ Plan- och 
byggnämnden/Nämnden för hållbart samhälle.  En tanke med denna 
Blåplan är att viktiga frågor avseende vattenförvaltning tydligare ska 
lyft as i den fysiska planeringen. Med Blåplanen som underlag ska 
frågor om vattenförsörjning, skydd av grundvatten, strandskydd och 
vattenförekomster som är påverkade och riskerar att inte nå miljökva-
litetsnormerna lyft as i kommunens översiktsplanering. Analyser och 
ställningstaganden på övergripande nivå blir vägledande för eft erföl-
jande planering och beslut. 

Kommunen ska, enligt åtgärdskravet, utveckla sin planläggning och 
prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte 
överträds. Det innebär att kommunen måste bedöma hur olika 
planförslag påverkar de berörda vattnen och eventuellt ompröva 
planförslag om det behövs för att följa miljökvalitetsnormerna. 
Bebyggelse medför oft a ökade avlopps- och dagvattenutsläpp men även 
annan påverkan såsom byggande av bryggor, båttrafi k, muddring och 
strandmodifi eringar som påverkar vattnets ekologi. Inom detaljplane-
ringen behöver man ställa sig frågorna:
• Hur redovisas miljökvalitetsnormerna för vatten i behovsbedöm-

ningar i detaljplaner?
• Vilka frågor är relevanta att lyft a i en behovsbedömning
• Vilka parametrar skall tas upp i en behovsbedömning
• Vilken eller vilka vattenförekomster påverkas direkt och indirekt 

av planförslaget?
• Vad kan accepteras om en åtgärd innebär förbättring i en vattenfö-

rekomst men leder till en försämring i en annan? 
• Kompensatoriska åtgärder - var och hur?

För att nå samsyn om vilka avvägningar som ska göras i frågor gällan-
de vattenstatus och fysisk planering behöver man diskutera mer, både 
inom kommunen men även med länsstyrelsen. En viktig del i dialogen 
är att både plan- och vattensidan på länsstyrelsen och kommunen är 
representerade i dialogen. 

Åtgärd 6 Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, 
utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status.

För denna åtgärd ansvarar Teknik- och fritidsnämnden /SEVAB. I 
dagsläget fi nns ingen kommunal vatten- och avloppsvattenplan som 
omfattar en heltäckande och långsiktig vatten- och avloppsplanering 
och tar hänsyn till miljökvalitetsnormerna. Ett nämndbeslut från 
Tekniska nämnden visar kommunens prioritering av olika omvand-
lingsområden med avseende på utbyggnad av det kommunala VA-
nätet. Prioriteringarna utgår dock inte från miljökvalitetsnormerna. Ett 
behov fi nns således av att ta fram en kommunal vatten- och avlopps-
vattenplan, enligt Vattenmyndighetens åtgärdskrav. 
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Hur ska kommunen arbeta med vattenförvaltning?
Eft ersom underlagen till vissa delar är bristfälliga vad gäller till 
exempel graden av påverkan och påverkanskällor, åtgärdsbehov och 
sambandet mellan åtgärd och eff ekt går det inte, i åtgärdsprogrammet, 
att för varje vattenförekomst peka ut en kombination av åtgärder som 
ska genomföras för att uppnå normerna. De åtgärder som beslutats 
i Åtgärdsprogrammet 2009-2015 är inte heltäckande eller den mest 
kostnadseff ektiva kombinationen lokalt. I det konkreta åtgärdsarbetet 
behöver ansvariga myndigheter och kommuner utveckla handlingspla-
ner på lokal och regional nivå i samverkan med bland annat vatten-
myndigheterna. Dessa kan bland annat behöva innehålla detaljerade 
beskrivningar av miljöproblem, påverkan från olika källor och åtgärds-
behov för att nå miljökvalitetsnormerna samt hur åtgärdsarbetet ska 
genomföras. Målsättningen i Åtgärdsprogrammet 2015-2021 är dock att 
det i större utsträckning ska utgöra ett konkret stöd för myndigheters 
och kommuners arbete med att vidta egna åtgärder och motivera krav 
på åtgärder som andra aktörer behöver vidta. 

För att klara vattenförvaltningens krav på att våra vatten ska ha god 
status krävs att ett aktivt arbete bedrivs med kontinuitet och en väl 
fungerande organisation. En fast organisation och ett stabilt kommu-
nalt engagemang med drivande politiker och tjänstemän är en bety-
dande framgångsfaktor. Det kan även öka möjligheterna att få extern 
fi nansiering, till exempel av staten och EU, till konkreta åtgärder. 
Denna organisation saknas i Strängnäs kommun idag. Det fi nns 
således ett tydligt behov av att ta fram en ”arbetsmodell” för hur 
vattenförvaltningsarbetet ska bedrivas i kommunen. Behovet avser 
både vilka frågor kommunen ska jobba med, vilka prioriteringar som 
ska göras, hur arbetet med vattenförvaltning ska gå till och vem som 
har ansvar för att driva arbetet. I dagsläget arbetar de olika sektionerna 
inom förvaltningen med sina dagliga frågor med vattenanknytning 
men samarbetet sektionerna emellan är oft a ringa och ingen har 
ansvaret att koordinera arbetet.

Hur ska kommunen organisera sig för ett framgångsrikt och aktivt 
vattenförvaltningsarbete?

I samband med Blåplansarbetet sammankallandes en intern vatten-
grupp, med representanter från olika enheter inom kommunen och 
det kommunala bolaget Sevab Strängnäs Energi AB, till ett möte för 
att främja det tvärsektoriella arbetet med Blåplanen och vattenfrågor 
generellt. En av tankarna med Blåplansarbetet är att arbetet med hand-
lingen ska ha genererat nya arbetsformer och samarbeten med fokus 
på vattenfrågor. Denna grupp kan förslagsvis vara en grund i vatten-
förvaltningsarbetet. 

Kommunen behöver fundera på hur samarbetet rent praktiskt skall 
gå till, organisationsformer och beslutsvägar. Kommunen arbetar 
redan idag med många frågor som påverkar möjligheten för våra 
vatten att uppnå god status enligt beslutade miljökvalitetsnormer. 
Exempelvis görs utredningar och åtgärder för befi ntliga VA-system, 
dagvattensystem, inventeringar och tillståndsarbete med enskilda 
avlopp, planering av bebyggelse, uppdatering av översiktplaner och 
tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Inom detta dagliga arbete är det 
viktigt att politiker och tjänstemän har kännedom om våra vattenföre-
komster i kommunen, dess status och miljökvalitetsnormer och hur 
deras arbete kan bidra till ett bättre vatten. De sjöar och vattendrag där 
vattenstatusen är dålig eller otillfredsställande bör prioriteras.  I 
Strängnäs kommun är det sjöarna Lännasjön och Eklången som har 
sämst ekologisk status. 
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Flera behov av åtgärder har påtalats i denna Blåplan avseende bland 
annat utredningar av reservvattenförsörjning och skydd av framtida 
grundvattentäkter, inrättande av vattenskyddsområden eller annat 
skydd av större icke-kommunala täkter, framtagande av vatten- och 
avloppsvattenplan och närmare analyser av hur olika markanvändning 
påverkar vattenstatusen. Det fi nns även ett behov av kartering och 
klassning av kommunens stränder utifrån sårbarhet samt att färdig-
ställa /ta fram en beredskapsplan för oljesanering av stränder i 
händelse av en olycka.

Ett sätt att samarbeta med recipientkontroll är genom vattenvårds-
förbund. De vattenvårdsförbund som fi nns inom kommunens avrin-
ningsområden täcker Nyköpingsåns, Trosaåns och Mälarens avrin-
ningsområde. För Råckstaåns avrinningsområde fi nns ännu inget 
vattenvårdsförbund eller vattenråd etablerat. Det fi nns ett intresse hos 
aktörer inom avrinningsområdet att utveckla ett samarbete kring 
vattenfrågor. Kommunen måste ta beslut om de vill ha en deltagande 
eller drivande roll i arbetet. 

Flera kommuner som ställts inför vattenförvaltningens utmaningar 
och kraven på att statusen på kommunens vatten måste förbättras, har 
delat med sig av sina erfarenheter och framgångsrecept. Nyckeln till ett 
gott resultat verkar vara samverkan, helhetsgrepp och engagemang. 
Det är ytterst viktigt att det fi nns en positiv grundsyn på arbetet hos 
alla inblandade parter. En fungerande dialog mellan utförare, markä-
gare och myndigheter är en grundläggande förutsättning för ett 
framgångsrikt arbete. Ett arbetssätt som verkar vara framgångsrikt är 
en modell som utgår från ett mindre avrinningsområde eller en 
vattenförekomst, där samtliga berörda aktörer, det vill säga kommu-
nernas olika enheter, länsstyrelsen, LRF, lantbrukare, verksamhetsutö-
vare, markägare, med fl era, tillsammans bildar en projektgrupp. Inom 
projektet tas ett helhetsgrepp på vattensituationen i området både vad 
gäller kartläggning av påverkanskällor och vilka åtgärder som måste 
till för att förbättra vattnets status. Här som i så många frågor inom 
vattenområdet är det viktigt att många kompetenser arbetar tillsam-
mans för att hitta vilka lösningar som är lämpligast och ger mest 
miljönytta jämfört med kostnaden. Vidare har det ett pedagogiskt syft e 
i att vid gemensamma informationsmöten visa att alla måste bidra med 
sin del i åtgärdsarbetet, skapa förståelse och lokalt engagemang för 
vattenarbetet. Genom ökad kunskap och förståelse kan man sannolikt 
öka de frivilliga insatserna.

Samarbete med berörda grannkommuner måste givetvis ske i 
vattenarbetet. En del av arbetet kan vara att starta mellankommunala 
samarbetsprojekt om vattenfrågorna inom avrinningsområden med 
syft e att formulera mål, policys eller riktlinjer för angelägna vattenfrå-
gor såväl när det gäller grundvatten som sjöar och vattendrag.

Sammanfattningsvis saknar kommunen en tydlig och långsiktig 
strategi för arbete med vattenförvaltning och vattenfrågor i stort. En 
sådan strategi borde innehålla ansvarsfördelning, kompetenskartlägg-
ning och krav på organisation, samarbetsprocesser, mål och riktlinjer 
så att kommunen kan säkerställa ett helhetsgrepp på vattenfrågor i 
riktning mot de mål som är beslutade av både staten och kommunen.
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Riksintressen och andra 
allmänna intressen 

Redovisningar av hur kommunen avser att tillgodose berörda riksin-
tressen och följa gällande miljökvalitetsnormer kommer att redovisas i 
kommunens översiktsplan och i fördjupningar av översiktsplanen där 
samlade bedömningar och avvägningar kan göras.

Vad gäller påverkan på vattenförekomster, samt möjligheter att 
uppnå miljökvalitetsnormer, presenteras övergripande resonemang om 
detta under rubriken Påverkan på miljökvalitetsnorm för vatten som 
fi nns för respektive utredningsområde för LIS (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge). Noggrannare analyser behöver göras i ett senare 
skede av LIS-utredningarna.

En utvärdering och översyn 
av tillämpning och utfall 
av det nya regelverk för 
strandskydd, inklusive frågan 
om LIS, som trädde i kraft 
2009 och 2010 pågår. Se 
blåmarkerad texruta sidan 83.
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Parallellt med utarbetandet av Blåplanen har, som nämndes inled-
ningsvis, ett arbete med en ny översiktsplan för Strängnäs kommun 
startats upp. Det är till denna nya översiktsplan som Blåplanen 
kommer att utgöra en bilaga. Det innehåll i Blåplanen som berör 
framtida markanvändning i kommunen kommer (helt eller delvis 
beroende på avvägning mot andra intressen) att arbetas in i översikts-
planen eller i områdesspecifi na fördjupingar av översiktsplanen. Detta 
kapitel kan därmed ses som ett förarbete inför de miljökonsekvensbe-
skrivningar och analyser som kommer att krävas i samband med 
kommunens översiktsplanering, detaljplanering och hantering av 
bygglovsförfrågningar och enskilda natur- och vattenvårdsprojekt. 
Utifrån Blåplanens innehåll har ett förslag till avgränsning av miljö-
konsekvensbeskrivningar på övergripande nivå tagits fram. 

Förslag till avgränsning
Översiktliga strukturella frågor
Fokus i miljökonsekvensbeskrivningar på övergripande nivå bör vara 
att identifi era de aspekter som kan leda till betydande miljöpåverkan 
vid genomförande av enskilda projekt, det kan handla om både positiv 
och negativ betydande miljöpåverkan. I en översiktsplan innebär det 
att strukturella frågor på översiktlig nivå först och främst ska upp-
märksammas. Tyngdpunkten i aktuellt arbete ska ligga på att belysa 
hur föreslagen markanvändning i strandnära lägen och användning av 
vattenområden påverkar statusen i kommunens vattenförekomster 
(både yt- och grundvatten). Även hur de berörda områdenas attrak-
tionskraft , nåbarhet och tillgänglighet kan påverkas till följd av ny 
mark- och vattenanvändning behöver belysas. 

Det huvudsakliga arbetet handlar därmed om att identifi era vilka 
ställningstaganden i Blåplanen som behöver analyseras med avseende 
på framförallt påverkan på vattenstatusen och på det rörliga friluft sli-
vet. Men även andra aspekter såsom påverkan på växt- och djurliv, 
samt påverkan på landskapsbilden behöver analyseras.  

Blåplanens översiktliga planeringsnivå underlättar avgränsningar av 
miljökonsekvensbeskrivningar kopplade till kommunens översiktspla-
nering.  Vissa frågor bedöms dock bäst i andra planer eller beslut och 
mer detaljerade miljökonsekvensbeskrivningar kan behöva göras i 
samband med eft erföljande enskilda projekt. 

Övergripande identifi ering 
av miljökonsekvenser
Underlag till miljökonsekvensbeskrivningar och analyser i 
samband med kommunens översiktsplanering, detaljplanering 
och hantering av bygglovsförfrågningar och enskilda natur- 
och vattenvårdsprojekt
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Nollalternativet
Det innehåll i Blåplanen som berör framtida markanvändning i 
kommunen ska bedömas ur miljösynpunkt utifrån ett nollalternativ. 
Om Blåplanen, som en bilaga till kommunens översiktsplan, inte 
godkänns kommer en fortsatt utveckling av kommunens mark- och 
vattenområden att ske utan en samlad bild av statusen i kommunens 
vattenförekomster och hur dessa kan påverkas. Avsaknaden av en 
samlad och kommunanpassad vägledning kring vattenrelaterade 
frågor kan leda till negativa miljökonsekvenser, till exempel genom att:
• enskilda ärenden får prövas utan samlad bakgrundskunskap (till 

exempel vattenförvaltningens underlag och annan vattenanknuten 
information) och utan genomarbetade utgångspunkter för 
bedömning.

• de vattenrelaterade frågorna i Strängnäs kommun får mindre 
utrymme och förankring i ett regionalt perspektiv. Vattenfrågor är 
typiska mellankommunala frågor. Det är därmed viktigt med 
mellankommunala samarbeten. En översiktsplan (eller en bilaga 
till en översiktsplan) kan utgöra en bra ”plattform” för diskussio-
ner kring gemensamma utmaningar och möjligheter. 

• miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppnås genom olämplig 
mark- och vattenanvändning. 

Viktiga aspekter som ska beaktas 
I Blåplanen ges ett antal områdesspecifi ka förslag som måste miljö-
bedömas om/när de utreds vidare i kommunes översiktsplanering och 
detaljplanering. Vid dessa bedömningar är det viktigt att bland annat 
beakta följande aspekter/frågeställningar:
• Påverkan från Blåplanens föreslagna mark- och vattenanvändning 

– fi nns det några risker att en eller fl era miljökvalitetsnormer inte 
kan följas eller uppnås?

• Finns skyddsåtgärder som kan minska eventuell påverkan?
• Kan strandskyddets syft e säkerställas utan att strandskyddet 

utökas eller bör strandskyddet utökas för att säkerställa syft et när 
det gäller växt- och djurlivet? 

• Utifrån nuvarande påverkan på kommunens vattenförekomster - 
fi nns åtgärder som kan förbättra vattenförekomsternas status?

• Vilka positiva och/eller negativa konsekvenser kan Blåplanens 
föreslagna mark- och vattenanvändning få på det rörliga friluft sli-
vet, samt på de vattennära lägenas och vattenområdenas attrak-
tionskraft ? 

Speciell uppmärksamhet i kommande bedömningar bör ägnas åt 
nedanstående områden:
• Vattenförekomster med dålig status på grund av miljöproblem 

som påverkas av fysisk planering, det vill säga övergödning, 
miljögift er, kontinuitetsförändringar, morfologiska förändringar 
och fl ödesförändringar.

• Områden med höga natur- och kulturvärlden.
• Områden med höga världen för friluft sliv och turism.

Risk för betydande miljöpåverkan
Trots att det i planarbetet tas särskild hänsyn till motstående intressen 
kan risken för större skador på miljön inte uteslutas. Konfl ikter bör 
därför identifi eras och analyseras i den miljökonsekvensbeskrivning 
som ska tas framunder arbetet den nya översiktsplanen. Tyngdpunkten 
bör läggas på att beskriva konsekvenserna där en ”betydande miljöpå-
verkan” skulle kunna uppstå.
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Samrådsredogörelse 

Handling tillhörande: 

Blåplan – ett underlag till         
kommunens översiktsplanering 
 
 
Plan- och byggnämnden beslutade 2011-12-07  enligt § 259 att sända ut Blåplan – ett 
underlag till kommunens översiktsplanering för ett tidigt samråd.  Då Blåplanen ska fungera 
som ett underlag till kommunens översiktsplanering, samt till enskilda natur- och 
vattenvårdsprojekt, har detta samråd inte varit något formellt samråd enligt 3 kap. 9 § Plan- 
och bygglagen.  
 
Samrådstiden var mellan 2012-01-05  och 2012-03-05. 
 
Planförslaget fanns under samrådstiden tillgängligt på biblioteken i Strängnäs och Mariefred, 
samt på kommunens medborgarkontor. Annons med information om samrådet infördes i 
Strängnäs tidning 2012-01-05 och 2012-02-03. Planförslaget sändes till länsstyrelsen, 
regionplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget, samt enligt sändlista. Öppet hus 
om projektet hölls 2012-02-09 i kommunhuset i Strängnäs och 2012-03-01 på biblioteket i 
Mariefred. 
 
Under samrådstiden inkom 48 skrivelser (inklusive de som begärt förlängd yttrandetid). 
 
Förändringar sedan första samrådstiden 
I omarbetad Blåplan har bland annat följande justeringar/tillägg/förändringar gjorts: 
 Nytt kapitel angående vattenverksamheter enligt Miljöbalken  
 Ny information om Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps (MSB:s) 

översvämningskartering vid Mälaren 
 Nytt kapitel angående strandexploatering längs Mälarens stränder 
 Ny information om naturliga källor 
 
I övrigt har mindre justeringar gjorts utifrån inkomna synpunkter och nya upplysningar.  



Samrådsredogörelse SAMRÅDSHANDLING  2(58) 

Blåplan – ett underlag till kommunens 
översiktsplanering 

2013-06-03  PBN/2010:200 

 

 

Blåplanen skickas ut på formellt samråd (enligt 3 kap. 9 § Plan- och bygglagen) i samband 
med samrådet för kommunens nya översiktsplan. Då blir Blåplanens funktion som ett 
underlag/en bilaga till översiktsplanen tydligare. 
 
Följande skrivelser har inkommit: 

Inkomna synpunkter  

 

Datum Synpunkt Blåplan 

 

Statliga myndigheter och 
kommuner 

 

   

1. Länsstyrelsen 2012-03-19 Ja  

2. Västerås stad 2012-02-28 Ja  

3. Försvarsmakten Högkvarteret 2012-02-29 Inga synpunkter  

4. SIG (Statens Geotekniska Institut) 2012-03-05 Ja  

5. Enköpings kommun 2012-03-05 Inga synpunkter  

6. Trafikverket Region Öst 2012-03-05 Ja  

7. Sjöfartsverket 2012-03-05 Ja  

8. Södertälje kommun 2012-03-07 Inga synpunkter  

9. Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap 

2012-03-13 Ja  

10. Eskilstuna kommun 2012-03-15 Ja  

11. Gnesta Kommun 2012-03-30 Ja  

    

Kommunala nämnder och 
styrelser 
 

   

12. Socialnämnden 2012-02-14 Inga synpunkter  

13. Teknik- och fritidsnämnden 2012-02-22 Ja  

14. Aspö/Tosterö Områdesstyrelse 2012-03-05 Ja  

15. Kulturnämnden 2012-03-09 Inga synpunkter  

16. Barn- och utbildningsnämnden - 
utbildningskontoret 

2012-03-09 Inga synpunkter  
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17. Områdesstyrelsen Mariefred 2012-03-14 Ja  

18. Områdesstyrelsen Stallarholmen 2012-03-21 Ja  

    

Övriga 

 

   

19. Vasallen 2012-01-30 Ja  

20. Närpolisen i Strängnäs 2012-01-13 Inga synpunkter  

21. Sörmlands museum 2012-01-17 Inga synpunkter  

22. Stallarholmens Båtklubb 2012-01-18 Inga synpunkter  

23. Aspö-Tosterö Hembygdsförening 2012-01-27 Inga synpunkter  

24. Företagarföreningen i Mariefred 2012-01-31 Inga synpunkter  

25. Ronny Åberg 2012-02-13 Ja  

26. Länna Hembygdsförening 2012-02-15 Ja  

27. Anita och Lars Säll 2012-02-27 Ja   

28. Mariefreds Båtklubb 2012-02-27 Ja  

29. Strängnäs Gille 2012-02-27 Ja  

30. Vattenfall 2012-02-28 Inga synpunkter  

31. Hyresgästföreningen Strängnäs 2012-02-28 Ja  

32. Svenska Kraftnät 2012-03-02 Ja  

33. Nätverket Vår Vik 2012-03-04 Ja  

34. Miljöpartiet de gröna i Strängnäs 2012-03-05 Ja  

35. Rosmarie Olsson 2012-03-05 Ja  

36. Strängnäs Segelsällskap 2012-03-05 Ja  

37. Vårfruberga Områdesstyrelse 2012-03-05 Ja  

38. Båtklubben Gripen 2012-03-05 Ja  

39. Villaägarna i Strängnäsbygden 2012-03-05 Ja  

40. Ulrika Jarl Erlingspers 2012-03-05 Ja  

41. Museiföreningen Östra 
Södermanlands Järnväg 

2012-03-06 Ja  

42. Lars Billberg, Yvonne Knuutinen 
och Monica Stålborg Billberg 

2012-03-06 Ja  
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43. Sevab 2012-03-07 Ja  

44. Naturskyddsföreningen Strängnäs 2012-03-09 Ja  

45. Mariefredspartiet 2012-03-09 Ja  

46. Friluftsfrämjandet 2012-03-11 Ja  

47. Skogsstyrelsen 2012-03-12 Ja  

48. Cykelgruppen i Stallarholmen, 
Cykelgruppen i Eskilstuna, 
Cykelfrämjandet 
Sörmlandskretsen 

2012-04-10 Ja  
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SYNPUNKTER KOMMENTARER OCH 
FÖRSLAG MED ANLEDNING 
AV DE SYNPUNKTER SOM 
FRAMFÖRTS 

Statliga myndigheter och kommuner  

1. Länsstyrelsen  
 
Allmänt 
 
Strängnäs kommun har överlämnat Blåplan – Ett underlag 
för Strängnäs kommun översiktsplanering till länsstyrelsen 
för samråd. Blåplanen är enligt vad som anges ”tänkt att 
fungera som ett underlag till arbetet med den nya 
kommuntäckande översiktsplanen för Strängnäs 
kommun”. Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av att 
planen endast är ett underlag till kommande planering att 
detta samråd inte är att betrakta som något formellt 
samråd enligt plan- och bygglagen och myndigheten uttalar 
sig därefter. 

 
Hälsa och Säkerhet 
 
Översvämning och skred 
Blåplanen tar upp frågor om underlag för bedömning om 
risker för översvämning och skred på ett bra sätt. 
 
Markföroreningar 
• Blåplanen bör även behandla förorenade områden 

eftersom denna fråga är/blir aktuell vid t.ex. 
båtuppläggningsplatser, båtbottentvättar, spolplattor, 
hamnar, varv etc. När vattenområden muddras ökar 
risken för att föroreningar i sediment ska frigöras och 
spridas till omgivningen, vilket medför att människor 
och djur kan exponeras för dessa.  

 
• Det finns även många industriområden som kan vara 

förorenade vid strandnära lägen och bör därför också 
beaktas i översiktsplaneringen. 

 
 
 
• Mälaren som dricksvattentäkt samt allt grundvatten 

behöver så långt möjligt skyddas från föroreningar. 
Föroreningar från industrier, industriområden kan 
utgöra hot mot grund- och dricksvatten. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frågan om vikten av att ta hänsyn till 
förorenade områden, samt hur 
båtverksamheter kan påverka miljön, har 
lyfts in i Blåplanen som viktiga 
utgångspunkter vid planering av nya 
funktioner för båtlivet (kap. Förslag, 
Båtlivet). 
 
Korta sammanfattningar av idag kända 
markföroreningar i strandnära lägen har 
förts in under avsnitten om respektive 
huvudavrinningsområde (se underrubrik 
Riskfaktorer).  
 
Noteras. Frågan om befintliga och 
framtida dricksvattentillgångar, samt 
skydd av dessa, tas upp i Blåplanen under 
rubriken Säkrad dricksvattenförsörjning 
och skydd av grundvatten.  
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Kulturmiljö 
 
I redovisade områden med natur- och kulturvärden bör 
även byggnadsminnen beskrivas. I Strängnäs kommun 
finns 15 enskilda byggnadsminnen som är skyddade enligt 
lagen om kulturminnen (KML) och 7 statliga 
byggnadsminnen, skyddade enligt Förordning om statliga 
byggnadsminnen. Av dessa berörs ett antal närmare av 
Blåplanen, t ex Gripsholms slott, Tynnelsö slott, 
Ångbåtsbryggan i Mariefred m fl. Vad gäller Mälsåker slott 
håller Riksantikvarieämbetet f n på att 
utreda om fastigheten ska ges skydd som statligt 
byggnadsminne. Inom kommunen finns 11 kyrkor eller 
kyrkomiljöer som är skyddade enligt 4 kap KML.  
 
Upplysning/resonemang om att riksintresseområden för 
kulturmiljövården ska skyddas mot påtaglig skada bör 
finnas för samtliga områden, i likhet med avsnittet om 
gästhamnen Mariefred (s.70). Riktlinjer för hur ny 
bebyggelse ska relatera till befintlig kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse eller bebyggelsemiljöer bör finnas 
med i ställningsstaganden för områden som berörs av 
riksintresse eller regionalt intresse för kulturmiljövården.   
  
 
 
 
 
 
 
 
Planen diskuterar utveckling av olika vattennära 
aktiviteter. Flera av dem kan komma att beröra värdefulla, 
lagskyddade kulturmiljöer eller –lämningar, så som 
utvidgningar av gästhamnar och muddringar. T.ex. 
utfördes vid Västerviken i Strängnäs en marinarkeologisk 
utredning år 2011 varvid skepp och båtlämningar 
konstaterades, vilka har skydd genom KML. Vid andra 
liknande projekt, såväl inom Strängnäsområdet som vid 
Mariefred och Stallarholmen, kan arkeologiska värderingar 
och insatser komma att behövas.  
 
Utökning av befintliga hamnar, uppläggningsplatser mm 
kan kräva särskild hänsyn till kulturmiljön, t.ex. hamnen i 
Mariefred. Även lägen för bryggor kan behöva omprövas ur 
kulturhistoriskt synpunkt på vissa ställen, något som 
länsstyrelsen tar ställning till från fall till fall. 
 
Kommunens hållning gällande exploatering inom 
huvudavrinningsområden ger i planen utrymme för att 
kunna ta hänsyn till kulturmiljövärden i områdena. Men 
som kommunen själv skriver är ”Utredningsområdenas 
lämplighet för de ändamål som föreslås” inte färdigutredda 
(s. 62). Förutom tillstånd och hänsyn enligt MB kan ibland 
även tillstånd enligt KML behövas.  

 
 
 
Blåplanen kommer eventuellt att 
kompletterats med information om 
byggnadsminnen inom eller intill 
potentiella utvecklingsområden när dessa 
efter samrådet utretts vidare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Blåplanen kommer eventuellt att 
kompletteras med information om att 
riksintresseområden för 
kulturmiljövården ska skyddas mot 
påtaglig skada inom berörda utvecklings-
/ utredningsområden när dessa revideras 
efter samrådstiden.  
 
Ställningstaganden vad gäller 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
inom kommunen återfinns i förslaget till 
ny kommunövergripande översiktsplan, i 
dess bilaga Stadsbyggnads- och 
kulturmiljöprogram för Strängnäs 
kommun. 
 
Under kapitlet Förslag, Båtlivet, har 
texten kompletterats med att det vid 
enskilda projekt kan krävas arkeologiska 
värderingar och insatser.  
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
Under kapitlet Förslag, Båtlivet, har 
texten kompletterats med att även 
tillstånd enligt KML kan krävas.  
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I samband med eventuell utveckling av besöksmål utmed 
farleder mm är länsstyrelsen gärna bollplank vad gäller 
natur- och kulturmiljöers innehåll och lämplighet (jfr s. 
63). 
 
Gällande områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen ( LIS-områdena) (s. 80-96) har kommunen i några 
av dem redovisat fornlämningsbilden medan det i andra 
(LIS-område 2, 3, 6, 7) har utelämnats, något som bör 
läggas till. Gällande LIS-område 1 bör även påverkan på 
riksintresset för kulturmiljövården, Kafjärden (D1) i 
sydväst, beaktas. 
 
Ang avgränsning MKB inför kommunens påbörjade ÖP-
arbete bör MKB:n beskriva konsekvenser för kommunens 
riksintressen för kulturmiljövården, men även de 
intilliggande i andra kommuner och län som kan komma 
att påverkas. 
 
Naturmiljö 
 
Vattenförvaltning 
Grunda vikar är en viktig miljö för fiskarnas reproduktion, 
exploatering av grunda vikar kan därför påverka 
fiskreproduktionen negativt vilket bör finnas med i 
bedömningen av var exempelvis nya båthamnar skapas. 
 
Här kan ett övergripande perspektiv behöva anläggas kring 
exploateringsgraden av grunda vikar, kommer det att 
finnas kvar ostörda grundområden som gynnar 
fiskrekrytering i tillräcklig mängd? 
 
 
 
 
I planen kan man få intryck av att det framförallt är 
vattenkemi som har med vattenkvalitet att göra, 
förtydliganden om att även biologiska värden och fysisk 
påverkan som t ex vandringshinder påverkar status och 
behöver åtgärdas för att uppnå god status.   
 
 
 
Dagvatten innehåller ofta även bekämpningsmedel vilket 
bör nämnas i kapitlet om dagvatten. 

 
Vattenverksamheter enligt miljöbalken 
Blåplanen saknar en översikt över de olika typer av 
vattenverksamheter som omfattas av anmälnings- och 
tillståndsplikt enligt 11 kap. miljöbalken och som påverkar 
och kan komma att påverka kommunen vattenområden. 
Under en samlad rubrik skulle en kortfattad redogörelse 
för verksamheter som exempelvis regleringsföretag 
(dammar), underhåll av torrläggnings- och dikningsföretag 

 
Noteras. Näringslivsenhetens 
turismavdelning i kommunen har 
informerats. 
 
 
Handlingen har uppdaterats utifrån 
synpunkterna. 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
 
 
 
 
Behovet av en kartläggning avseende 
viktiga grunda vikar har diskuterats med 
kommunens ekolog. Arbetet är dock för 
omfattande för att utföras inom ramen 
för Blåplansarbetet. Frågan kommer att 
följas upp under det fortsatta arbetet med 
Blåplanen. 
 
I Blåplanen har formuleringen 
”vattenkvalitet” ersatts med begreppet 
”ekologisk status” eller andra lämpliga 
begrepp. Ekologisk status förtydligas i en 
informationsruta under kapitlet Viktiga 
utgångspunkter, vattenförvaltning och 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
 
Handlingen har uppdaterats utifrån 
synpunkten. 
 
 
Ett nytt kapitel angående 
vattenverksamheter enligt Miljöbalken 
har införts i Blåplanen. 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse SAMRÅDSHANDLING  8(58) 

Blåplan – ett underlag till kommunens 
översiktsplanering 

2013-06-03  PBN/2010:200 

 

 

(dikesrensning, markavvattning), anläggande av bryggor, 
bevattningsanläggningar, strandpromenader, muddring, 
förläggning av ledningar och kablar, farledsunderhåll, 
byggnation i vatten. Redogörelsen skulle kunna ta bäring 
på verksamheternas typiska miljöpåverkan och 
miljöbalkens regelverk för anläggning och drift av dessa.  
 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
I planförslaget redovisas de allmänna utgångspunkter och 
kommunala kriterier för utpekande av lämpliga respektive 
olämpliga områden som använts för att peka ut ett antal 
s.k. utredningsområden för LIS. 
 
En översiktsplan enligt plan och bygglagen (PBL) ska ge 
vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära läge (7 kap. 
18 e miljöbalken). Eftersom detta samråd som nämnts 
ovan inte är att betrakta som ett formellt samråd enligt 
PBL lämnar länsstyrelsen endast en första kommentar till 
valda kriterier och en preliminär bedömning av 
förutsättningarna för utpekande av LIS-områden. 
 
I propositionen 2008/09:119 ”Strandskyddet och 
utvecklingen av landsbygden” (s. 65-66) anges bl.a. 
följande allmänna förutsättningar för utpekande av LIS-
områden i översiktsplaneringen; 
”Det bör ställas ett grundläggande krav på att 
redovisningen i översiktsplanen ska tydliggöra att 
strandskyddets syften kan tillgodoses trots de lättnader i 
strandskyddet som föreslås. Man behöver uppskatta vilka 
långsiktiga effekter som de föreslagna lättnaderna kan ha 
på strandskyddets syften.… Områdena bör sammantaget 
inte omfatta mer än en begränsad del av de strandområden 
inom en kommun som omfattas av strandskydd…Vid 
övervägandena bör kommunen noggrant beakta om det 
kan förväntas råda ett högt bebyggelsetryck i ett utpekat 
område eftersom det har betydelse för om strandskyddets 
långsiktiga syften kan upprätthållas. Vid utpekandet av 
områdena är det angeläget att kommunen samråder med 
angränsande kommuner. De aktuella områdenas 
belägenhet och utbredning kan komma att påverkas av 
förhållandena i angränsande kommuner.” 
 
En utgångspunkt för länsstyrelsens bedömning av 
utpekande av LIS vid Mälaren är Mälarlänsstyrelsernas 
gemensamma strategi för LIS-områden vid Mälaren. Av 
denna framgår bl. a. följande; 
 
Exploateringstrycket är generellt högt vid Mälaren. Det är 
därför viktigt att bevara Mälarens oexploaterade stränder 
för att tillgodose strandskyddets långsiktiga syften. Det 
innebär att möjligheterna att peka ut LIS-områden vid 
Mälaren är begränsade till mindre områden i anslutning 
till redan exploaterade områden.  
 
I följande områden kan LIS-områden övervägas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras 
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1) I och intill områden som redan är ianspråktagna för 
fritidshusbebyggelse som gradvis håller på att omvandlas 
till permanentboende.  
2) Inom områden som helt eller till större delen redan är 
ianspråktagna på annat sätt, som till exempel 
industrimark. Förutsättningen är att de inte är 
allemansrättsligt tillgängliga. 
3) I och i anslutning till mindre orter som redan har 
service, i syfte att stärka eller utöka befintlig service. 
 
Här bör LIS-områden undvikas vid Mälaren: 
 
1) I tidigare oexploaterade lägen vid Mälaren bör ny 
bostadsbebyggelse inte lokaliseras.  
2) I och i anslutning till större tätorter, bland annat 
länscentra, då kvarvarande oexploaterade tätortsnära 
stränder generellt är värdefulla att behålla. 
3) I utvidgade strandskyddsområden. 
4) Områden som omfattas av andra områdesskydd enligt 
miljöbalken eller av riksintresse för naturvård eller 
friluftsliv har generellt höga värden för strandskyddet och 
torde generellt inte vara lämpliga för landsbygdsutveckling 
i strandnära lägen. 
5) Områden som riskerar att drabbas av skred, ras eller 
översvämning. 
 
Länsstyrelsen understryker att landsbygdsutveckling i 
detta sammanhang syftar till att stärka eller utöka befintlig 
service. 
 
Utifrån denna länsgemensamma strategi gör länsstyrelsen 
en preliminär bedömning av förutsättningarna för de LIS-
områden vid Mälaren som redovisas i blåplanen. 
Av de sex utredningsområdena för LIS vid Mälaren kan 
mindre delar av nr 5 Stallarholmen och nr 8 Hedlandet 
möjligen motsvara miljöbalkens krav och ovan nämnda 
strategi. Av förslaget till blåplan att döma finns enligt 
länsstyrelsens bedömning inga sådana möjligheter i de 
övriga utredningsområdena nr 1 – 4.  
 
Av utredningarna som ska ligga till grund för framtida 
motiveringar av dispensbeslut behöver framgå hur ett 
strandnära läge långsiktigt bidrar till positiva 
sysselsättningseffekter eller ökat underlag för befintlig 
service på landsbygden. Vidare bör det framgå vilka typer 
av verksamheter som kan godtas i områdena och i så fall 
under vilka förutsättningar. Tillkommande verksamheter 
som främjar natur, turism och friluftsliv kan vara särskilt 
lämpliga, eftersom turismens och det rörliga friluftslivets 
intressen särskilt ska beaktas vid exploatering kring 
Mälaren (miljöbalken).  
 
I övrigt delar länsstyrelsen blåplanens bedömning av vilka 
ytterligare utredningar som krävs för att precisera 
avgränsningen av eventuella LIS-områden, men vill särskilt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. I reviderad Blåplan har 
utredningsområdena ej setts över och 
justerats utifrån inkomna synpunkter.  
 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. Inkomna synpunkter från 
det tidiga samrådet kommer då att 
beaktas. 
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betona vikten av att utreda strandområdenas olika värden 
och betydelse för friluftsliv, bevarande av växt och djurliv 
samt vattenkvalitet. 
 
Områden i behov av utvidgade 
strandskyddsområden 
Det framgår inte av blåplanen att utvidgat strandskydd 
(300 meter) sedan 1975 råder vid den östligaste av Tuna 
holmar och Kråkholmen i Prästfjärden, Ytterselö socken. 
Länsstyrelsens arbete kring utvidgat strandskydd som 
beskrivs i planen avser bland annat att se över de beslut 
som ligger till grund för denna utvidgning. 
 
När det gäller frågan om utvidgat strandskydd vid Mälaren 
hänvisar länsstyrelsen till den pågående processen kring 
översyn som länsstyrelsen leder. Viktigt är dock att 
processerna kring utvidgning av strandskyddet och 
utpekande av LIS-områden sker i samråd. 
 
Länsstyrelsen gör i det här skedet ingen bedömning av 
förutsättningarna för utvidgat strandskydd kring andra 
vattenområden som de framgår av blåplanen. 

 
Biologisk mångfald och artskydd 
Kommunerna har en viktig roll när det gäller bevarandet av 
den biologiska mångfalden och artskyddet. Regelverket 
kring fridlysning av arter finns i artskyddsförordningen 
(2007:845). Exploatering av strandområden kan ha stor 
inverkan på skyddade arter på land och vatten. Kunskap 
om förekomst och utbredningen av arter som står under 
skydd av artskyddsförordningen i kommunen är ett viktigt 
planeringsunderlag.  
 
Blåplanens värde som kunskapskälla för kommunens 
planering skulle vinna på om den även inkluderade en 
kortfattad redovisning av vilka vattenlevande organismer 
som står under skydd av artskyddsförordningen och som 
förekommer i kommunen. Exempel på sådana 
vattenlevande arter är; sjönajas, citronfläckad 
kärrtrollslända och större vattensalamander.  
Länsstyrelsen bidrar gärna med underlag för en sådan 
redogörelse. 
 
 
I yttrandet har följande handläggare deltagit; 
Lars Jonsson, beredskap, Jenny Rondahl, 
miljöövervakning och analys, Jenni Johansson, förorenade 
områden, Nichlas Dahlén, fiske, Agneta Scharp och Ebba 
Gillbrand, kulturmiljö 
 
Rune van den Brink 
Planhandläggare 

 

 
 
 
 
 
 
Blåplanen har kompletterats med 
informationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underlag avseende skyddade arter har 
efterfrågats från länsstyrelsen. Frågan 
kommer att följas upp under det fortsatta 
arbetet med Blåplanen.  
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2. Västerås stad  
 
Vi vill framföra att Mälaren är ett gemensamt intresse då 
den försörjer ca 1,7 miljoner människor med dricksvatten. 
Vi arbetar gärna tillsammans med Strängnäs kommun för 
att säkra Mälaren som råvattentäkt för dricksvatten. 
 

 
 
 
 
Noteras. 

  

3. SIG (Statens Geotekniska Institut) 
 

 
Kommunen har begärt synpunkter från Statens 
geotekniska institut (SGI) över Blåplan ett nytt underlag 
till kommunens översiktsplanering. Yttrandet omfattar 
bedömning av hur planförslaget beaktar geotekniska 
säkerhetsfrågor. Vi begränsar våra synpunkter till tema LIS 
med inriktning på planerade bygg- och 
anläggningsåtgärder strandnära. Kommunen har här valt 
att i översiktsplaneringen komplettera LIS med övriga 
vattenanknutna (blå) planavsnitt till ett planeringstema. 
 
SGI:s kompetensområde 
SGI är en myndighet med ansvar för det geotekniska 
området, dvs. jords och bergstekniska egenskaper och 
tillämpningen i markanvändning och byggande. Institutets 
yttrande över översiktsplaner avser geotekniska 
säkerhetsaspekter som t.ex. risker för naturolyckor i form 
av ras och skred, erosion och översvämning men omfattar 
inte behandling av markmiljötekniska frågor. 
 
SGI:s synpunkter 
I samrådshandling finns redovisat riskläge för 
översvämningar i avsnitt "Klimatförändringar, 
översvämningsrisker och reglering i Mälaren". Vi hänvisar 
till den nu publicerade MSB-utredningen för Mälaren. 
Fortsatt risk får höga nivåer gör att planeringsförslag 
behöver innehålla avsnitt om hänsyn till risk för 
översvämning vid strategiska val av markanvändning. Nu 
finns underlag som gör att riskområden tydligt kan 
redovisas. 
SGI anser att klimatförändringar också kan komma att öka 
riskerna får ras, skred och stranderosion vilket bör 
värderas vid bedömning av framtida markanvändning. 
Institutet föreslår att beskrivning i planens avsnitt 
Huvudavrinningsområden kompletteras avseende 
översiktlig stabilitetsutredning som gäller vid aktualisering 
får bebyggda områden och kartering för tillkommande 
utbyggnadsområden. Tre av LIS-områdena omfattas delvis 
av MSB:s stabilitetskartering 1996. När planering av 
byggtekniska eller andra markåtgärder i strandområde 
görs behöver ofta stabilitetsanalyser för områdena med 
lerlager i marken utföras. Det är lämpligt detta belyses i 
planen och en strategi anges för hur geoteknisk 
information skall hanteras i samband med detaljplanering 
och bygglovgivning. Detta gäller särskilt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blåplanen har uppdaterats utifrån 
synpunkten. 
 
 
 
 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
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de redovisade LIS-områdena som finns med i planen. förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. Frågan angående 
stabilitetsanalyser kommer att följas upp 
inför nästa revidering av Blåplanen. 

  

XX. Trafikverket Region Öst 
 

 
Trafikverket har tagit del av rubricerad remisshandling 
som utgör ett underlag till kommunens översiktplanering. 
Det huvudsakliga syftet med Blåplanen är att på ett 
tydligare sätt koppla samman vattenförvaltningen och den 
fysiska planeringen inom kommunen. 
 
Kommunikationsanläggningar av riksintresse 
Farleder av riksintresse inom Strängnäs kommun utgörs av 
farled 902A och 902B. Även allmän farled 931A, 931B, 
932 och 935 sträcker sig inom kommunens vattenområde. 
Övriga kommunikationsanläggningar av riksintresse inom 
Strängnäs kommun är Svealandsbanan samt vägarna 
E2o, 55 och 910. 
 
Trafikverkets synpunkter 
Samrådshandlingen beskriver att exploateringstrycket vad 
gäller bebyggelseutvecklingen är som störst i kommunens 
strandnära lägen. Trafikverket delar Länsstyrelsens 
inställning att LIS-områden bör pekas ut i anslutning till 
redan exploaterade områden, där service kan erbjudas och 
där underlag finns för att upprätthålla eller skapa en 
fungerande kollektivtrafik. Om kopplingen till allmänna 
kommunikationsmedel är svag kan utlokaliserade LIS-
områden medföra ett ökat bilanvändande, vilket inte ligger 
i linje med en hållbar samhällsutveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

 
Utöver ovanstående ska även de vanliga frågorna som 
dyker upp i samband med exploatering i vägars och 
järnvägars närområde bevakas, bl.a. skyddsavstånd och 
bullersituation. Ta gärna del av de kunskapsunderlag för 
tillämpning av plan- och bygglagen samt miljöbalken som 
finns tillgängliga på Trafikverkets hemsida. Här finns 
närmare information kring vad som ska beaktas vid ändrad  

 

markanvändning nära vägar och järnvägar. Eftersom LIS-
områden ofta kopplas till det mindre vägnätet är det viktigt 
att också beakta standarden på detta och bedöma hur det 
klarar en förväntad trafikökning.  
Trafikverket vill framhålla att Blåplanen är väl 
genomarbetad. Vi har dock inga synpunkter angående 
strandskyddsfrågan som sådan. För övrigt hänvisar vi till 
Sjöfartsverkets yttrande, vilket biläggs detta yttrande. Vi 
ber att få återkomma med mer detaljerade synpunkter när 
LIS-områdena redovisas närmare, och framför allt i 
samband med de fördjupningar som är under framtagande 
för delar av kommunen. 

Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
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och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. Frågan angående 
eventuella berörda vägars kapacitet 
kommer att följas upp inför nästa 
revidering av Blåplanen. 

  

XX. Sjöfartsverket 
 

Inledning 
Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet 
och säkerhet i svenska farleder och farvatten. 
Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, 
god miljö, regional utveckling och ett jämställt 
transportsystem. I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka 
sjöfartens transportleder och hamnterminaler inklusive 
dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 
 
Synpunkter 
Sjöfartsverket har tagit del av rubricerat underlag till 
översiktsplan och har att bedöma ärendet ur 
sjösäkerhetssynpunkt. Följande synpunkter tar därför inte 
hänsyn till aspekter som rör t.ex. kulturhistoriskt 
värdefulla anläggningar, natur och miljö. 

 

Trafikverket fattade i november 2010 beslut om 
riksintressen för trafikslagens anläggningar. Detta innebär 
att Sjöfartsverkets tidigare utpekade riksintressen ersätts 
med nya riksintresseanspråk. Beslut med 
tillhörande PM och tabeller över anläggningar av 
riksintresse finns på Trafikverkets hemsida, 
http://www.trafikverkel.selForetagIPlanera-och - 
utredalSamhallsplaneringIRiksintressenll. 

Noteras. 

Av utpekandet framgår att sträckningen av farled 902A och 
902B med tillhörande sjösäkerhetsanordningar (SSA) är 
utpekade som riksintresse för sjöfarten. Även allmän farled 
931A, 931B, 932 och 935 sträcker sig i kommunens 
vattenområde. I planarbetet skall hänsyn tas så att 
planerade åtgärder inte försämrar sjöfartens 
framkomlighet, tillgänglighet eller säkerhet. 
Sjöfartsverket påpekar att utvisade planer inte är så 
detaljerade eller konkreta som önskvärt är för att kunna 
avge ett reservationslöst yttrande om eventuell påverkan 
för sjöfarten. De planerade åtgärderna bör i senare 
samråd redovisas i en detaljerad sjökortsbild eller i shape-
format för att relationen till sjöfartsstråk, farleder, kajer 
och sjösäkerhetsanordningar tydligt skall framgå. Samråd 
måste därför tas med Sjöfartsverket när planerna 
bearbetats ytterligare och konkretiserats. 
Sjöfartsverket förutsätter att följande planområde kommer 
att samrådas med verket när planerna bearbetats 
ytterligare och konkretiserats: 
• Utbyggnad eller utökning av små- och fritidsbåtshamnar 
• Etablering av bryggor, kajer eller varvsanläggningar 
• Eventuella anläggningar för färje- yrkes- linje- och 
kollektivtrafik 
samt planer för etablering av dessa: 
• Etablering av förtöjningsanläggningar vid 

Noteras. Blåplanen har justerats utifrån 
uppgiften om nya riksintresseanspråk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
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Stallarholmsbron 
• Vatten- och strandnära anläggningar samt bostads- och 
övriga bebyggelser 
• Inrättande av natur- eller vattenskyddsområde och 
vattenskyddsföreskrifter, restriktioner etc. 
• Inrättande av naturreservat i strandnära eller 
vattenområde 
• Planer som innebär ändring av befintlig strand- eller 
kajlinje 
• Sjöförlagda kablar, VA- eller andra ledningar inklusive 
åtgärder för befintliga ledningar 
• Eventuella muddringar eller tippningar i sjön 
• Förslag till fartbegränsningar utanför allmänna farleder. 
I fortsatt planarbete bör hänsyn tas till att skydda de 
planerade objekten mot eventuella påkänningar och svall 
från passerande sjötrafik. Brister i skyddet mot svall eller 
erosion skall inte kunna leda till krav på fartbegränsningar 
eller andra restriktionen för sjöfarten. 
Vid planering av fasta belysningspunkter i planområdet ska 
hänsyn tas så att dessa inte bländar sjöfarande eller 
påverkar funktionen på de ljuspunkter som är avsedda för 
sjöfartens säkra navigation. Detta gäller även 
arbetsbelysning under anläggningsfasen . 
I det fall en småbåtshamn planeras att etableras i ett 
område med anslutning till en farled får bryggorna eller 
andra konstruktioner i hamnen inte sträcka sig så långt ut i 
vattnet att de kan påverka framkomligheten eller 
säkerheten för sjöfarten. Vid utläggningen av bryggorna 
och dess förankring måste hänsyn tas till sjöfartens 
intensitet i aktuellt planområde. 
Sjöfartsverket rekommenderar att eventuella bryggor och 
kajer förses med reflexer och belysning för att göras synliga 
för båttrafiken. 
När planerade anläggningar eller byggnationer färdigställts 
ska dess koordinater geodetiskt bestämmas och 
rapporteras till ntm.baltico@sjofartsverket.se (Ufs-
redaktionen) för införande i sjökort. 
Även andra förändringar av information som anges i 
sjökort, exempelvis strandlinje eller bottentopografi, ska 
positionsbestämmas eller sjömätas enligt 
sjömätningsstandard SRS 44 och rapporteras. 
I det fall sjömätningar utförts i området skall resultatet av 
dessa rapporteras till Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping, 
för uppdatering av djupdatabas och sjökort. 
Senast tre (3) veckor före anläggningsarbeten som kan 
påverka sjöfarten påbörjas. ska detta meddelas till 
Sjöfartsverket, lotsområde Södertälje 
sodertalje@sjofartsverket.se samt till 
ntm.baltico@sjofartsverket.se (Ufs-redaktionen) för 
information till sjöfarten via ordinarie kontaktvägar. 
 
Yttrande 
Sjöfartsverket har utöver ovan anförda synpunkter inget att 
erinra mot underlag till översiktsplanen för Strängnäs 
kommun men återkommer med mer detaljerade 
synpunkter när planerna i senare skede konkretiserats. 
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I handläggningen av detta ärende, som avgjorts av tf. 
chefen för Enheten för infrastruktur Bertil Skoog, har 
deltagit nautiske handläggaren vid Enheten 
för infrastruktur Tomasz Krzynski, föredragande. 
 
  

XX. Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap 

 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har nu 
färdigställt rapporten till regeringen om Konsekvenser av 
en översvämning i Mälaren. Rapporten finns nu att läsa 
på MSB:s hemsida www.msb.se/malaren. Där finns också 
möjlighet för kommunen att göra fördjupade analyser för 
Strängnäs kommun. Detta kunskapsunderlag bör beaktas i 
det strategiska arbetet med blåplanen. 
Kommunen bör beakta underlaget för att reducera 
sårbarheten i kommunen och visa hur planen kan bidra till 
att reducera risken för olyckor på grund av höga 
vattennivåer i Mälaren. 
 

 
Blåplanen har kompletterats med 
information om aktuell rapport. Den 
detaljerade översvämningskarteringen 
kommer att användas som underlag i det 
fortsatta arbetet med Blåplanen. 
 
 

  

xx. Eskilstuna kommun  
 
Kommunledningskontoret har berett ärendet genom att 
hämta in synpunkter från Stadsbyggnadsförvaltningen och 
Eskilstuna Energi och Miljö AB. 
Blåplanen behandlar bland annat landsbygdsutvecklingen 
och strandskyddet, vattenkvaliteten i Mälaren och i 
grundvattentäkterna, det rörliga friluftslivets åtkomst till 
vatten och vikten av att miljökvalitetsnormerna för vatten 
nås inom utsatt tid. 
I ett framtida planeringsarbete för Björsund och Sörfjärden 
bör Eskilstuna kommun involveras för att skapa en 
gemensam syn och ett samarbete kring utvecklingen i 
området. Eskilstuna kommun ställer sig positiv till ett 
samarbete med Strängnäs kommun. Att stärka det 
regionala samarbetet ser Eskilstuna kommun som en 
framgångsfaktor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  

  

xx. Gnesta Kommun 
 

 
Strängnäs kommun har utfört ett gediget arbete och skaffat 
sig en omfattande kunskapssammanställning om 
vattensituationen. Gnesta kommun berörs endast 
i liten omfattning av vattnet i Strängnäs. Gnesta kommun 
tar emot en mindre mängd vatten från skogssjöar i Åkers 
bergslag, vatten som leds ut i Östersjön via Trosaåsystemet. 
Gnesta lämnar även vatten från Övre Marviken och 
Mellanmarviken till Rockstaåsystemet för vidare transport 
till Mälaren. 
Marvikarna har ett högt skyddsvärde. Här finns Natura 
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2000 område, naturreservat samt riksintressen av flera 
slag. Strängnäs föreslår i föreliggande blåplan en 
utvidgning av strandskyddsområdet runt Marvikarna från 
ett hundra till tre hundra meter för att säkerställa 
strandskyddet enligt miljöbalken. Gnesta kommun ser här 
en svårighet om alla tre Marvikensjöarna skulle omfattas 
av trehundra meter strandskydd. På "Strängnässidan" 
saknas i stort bebyggelse medan det i Gnesta finns ett stort 
antal fastigheter som skulle ligga inom 
strandskyddsområde. Grovt räknat handlar det om ett 60-
tal. Övre Marviken uppvisar i dag en förhöjd näringshalt 
vilken antas komma från enskilda avlopp och till viss del 
från jordbruk. En utökning av strandskyddet innebär ingen 
kravförändring för jordbruket. För att komma tillrätta med 
utsläpp från bebyggelse satsar nu Gnesta kommun på en 
tjänst som avloppsinventerare, denne kommer att arbeta 
med att spåra och ställa krav på bristfålliga avlopp. 
Gnesta kommun anser att ett strandskyddsområde på 100 
meter är tillräckligt när det kombineras med moderna krav 
på enskilda avlopps anläggningar. 
Gnesta kommun efterfrågar en gemensam strategi kring 
ovanstående frågor och kommer ta initiativ till en 
gemensam politisk diskussion med Strängnäs 
kommun. 

Noteras. Länsstyrelsens pågående arbete 
med utvidgning av strandskyddsområden 
har endast fokuserats på Mälarens 
strandområden. I Blåplanen blev det 
därmed väsentligt att identifiera andra 
vattenområden med höga värden som 
eventuellt skulle behöva skyddas 
ytterligare. I länsstyrelsens arbete har 
förslag på utvidgning av 
strandskyddsområden ej omfattat större 
bebyggelsegrupper, ett differentierat 
strandskydd anpassat efter platsspecifika 
förutsättningar är alltså möjligt.   
Strängnäs kommun instämmer med 
Gnesta kommun att en gemensam 
strategi kring dessa frågor är lämpligt.  
 

  

Kommunala nämnder och styrelser 
 

 

19. Teknik- och fritidsnämnden  
 
Förvaltningen har granskat Blåplanen utifrån teknik- och 
fritidsnämndens ansvarsområden och kommit fram till att 
samrådsförslaget bör kompletteras med en beskrivning av 
risker för utsläpp i Mälaren, en skrivning om behov av 
kartering och klassning av kommunens stränder utifrån 
dess sårbarhet och en skrivning om behov av 
beredskapsplan för oljesanering av stränder. 
 
Stadsmiljöenheten informerar att anläggande av en ny 
badplats planeras vid Visnaren–intill Forsavägen i Åkers 
styckebruk. Investeringsmedel från årets investeringsram 
kommer att sökas. Tagna vattenprover är godkända. 
Provtagning på sjöbotten och landområde måste göras 
innan arbetet kan utföras. Badplatsen kan eventuellt 
ersätta badplats Talludde. 
 

 
Framförda kompletteringsförslag 
avseende risker för utsläpp i Mälaren 
bedöms lämpa sig bättre att inkludera i 
arbetet med en oljeskyddsplan. Behovet 
av en oljeskyddsplan nämns i Blåplanen.    
 
 
 
Noteras. Nya uppgifter pekar på att 
Talludde under en tid till kommer att 
vara kvar som kommunalt bad.  
 

XX. Aspö/Tosterö Områdesstyrelse 
 

 
Blåplanen har behandlats vid Områdesstyrelsens ordinarie 
sammanträde 2012-02-06 . 
Områdesstyrelsen begränsar sig i huvudsak till synpunkter 
som berör vårt geografiska område. 
Inledningsvis konstateras att det ligger ett stort värde i att 
en Blåplan tagits fram. Projektgruppen har nedlagt ett stort 
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och ambitiöst arbete som resulterat i ett mycket bra 
planeringsunderlag för kommunens fortsatta arbete med 
frågor som rör såväl vårt framtida användande som skydd 
av våra vatten och strandnära resurser. 
Blåplanen utmynnar i ett antal förslag som 
områdesstyrelsen kommenterar nedan: 
 
BÅTLIVET 
MARINOR 
Viktigt att utvecklingen av båtlivet ges förutsättningar att 
utvecklas hållbart och miljövänligt. Redan idag föreligger 
brist på båtplatser och med planerad utbyggnad på bl.a. 
Tosterö och P10-området är det viktigt att uppmärksamma 
behovet av fler båtplatser och uppläggningsplatser. 
Placeringen är dock viktig. Att planera en marina mellan 
Vargholmen och Mälarvägen är olämpligt. Som påpekats i 
styrelsens yttrande över detaljplaneprogram för Södra 
Tosterö i augusti 2011 är marken sank och vattendjupet är 
knappt 1 meter vilket kräver omfattande muddring. 
Översvämningsrisken är dessutom betydande. Platsen har 
också dåliga vindförhållanden. Kring en marina uppstår 
dessutom alltid bullerproblem. Styrelsen anser därför att 
det av flera skäl är olämpligt anlägga en marina på denna 
plats. Man bör istället satsa på utbyggnad av befintliga 
marinor där det redan finns en viss service uppbyggd som 
kan vidareutvecklas. Det är särskilt viktigt ur 
miljösynpunkt att miljöpåverkande aktiviteter som 
drivmedelshantering och toalett tömningsstationer 
koncentreras till ett fåtal välutrustade ställen . I Strängnäs 
tätort finns dessa förutsättningar på fastlandssidan medan 
det på Tosterö saknas lämpliga hamnanläggningar för 
utbyggnad eller områden för nyetablering. 
 

Noteras. Till aktuell version av Blåplanen 
har några justeringar av 
utredningsområdena för nya 
funktioner/områden för båtlivet ej gjorts. 
Synpunkten kommer att tas med i det 
fortsatta arbetet med Blåplanen.  
 

UPPLÄGGNINGPLATSER 
Uppläggningsplatser för fritidsbåtar är för närvarande 
ottillräckliga och behovet kommer att öka med ökad 
inflyttning till kommunen. Dessa behöver inte ligga i direkt 
anslutning till marinor men en kommunal planläggning är 
viktig. Med hänsyn till buller och andra störningar som 
verksamheten på en uppläggningsplats medför bör dessa 
placeras väl avskilt från bostadsområden. Det är angeläget 
att det skapas möjlighet till korttidsangöring för 
fritidsbåtar vid Visholmen motsvarande den 2 
timmarsparkering som gäller i centrala Strängnäs. Detta 
för att möjligöra för båtfarande gäster och kommunbor att 
uträtta ärenden i centrum. 

 
Noteras. 

 
BRYGGPOLICY 
Beträffande kommunens bryggpolicy instämmer 
områdesstyrelsen i att allmänheten i möjligaste mån bör ha 
tillträde till stränderna längs kommunens vatten. Dock 
finns det inget allmänintresse i att ha tillgång till alla 
båtbryggor. Det måste kunna göras undantag för bryggor 
där det finns ökad risk för skadegörelse eller stölder. Dessa 
måste tillåtas ha låsbara grindar. Utvecklingen går mot allt 
större och dyrare båtar som har alltmer stöldbegärlig 

 
 
Noteras.  
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utrustning. 
 
KOMMUNAL OCH ENSKILD 
AVLOPPSHANTERING 
Områdesstyrelsen har noterat att bräddningar vid 
pumpstationer i kommunen har förekommit i totalt 
5889 timmar år 2010. Av dessa faller drygt 1000 timmar 
på pumpstationerna i Vargholmen, Sundby Brygga, Sanda 
och Bresshammar då avloppet gått helt orenat ut i 
Mälaren. Detta är helt oacceptabelt och en plan för 
åtgärdande måste snarast tas fram av 
förvaltningen/SEVAB. 
 

 
 
 
Dessa frågor arbetas med inom 
kommunens tillsynsarbete. Sevab arbetar 
med årliga saneringsplaner med syftet att 
minska ovidkommande vatten i 
ledningsnät och därmed minska 
bräddningar. 
 
 
 

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA 
LÄGEN 
På Aspö/Tosterö föreslås att man skall utreda 
förutsättningarna för etablerande av Lis-områden på tre 
ställen. Det gäller området på båda sidor om Rv 55 vid 
Aspö Handel samt Björndalsviken och slutligen vid 
Djupvik (gamla kriminalvårdsanstalten). Områdesstyrelsen 
är positiv till att man i samtliga dessa områden gör en 
fördjupad analys av förutsättningarna och att de utpekade 
platserna uppfyller kraven för landsbygdsutveckling. Här 
bör särskild hänsyn tas till översvämningsrisken. 
 

 
 
Noteras. 
 

STRANDSKYDD 
I Blåplanen bör ingå en kartläggning av 
strandexploateringen inom kommunen för att skapa en 
bild av hur nulägessituationen ser ut. (Jämför rapporten 
"Strandexploatering kring Mälaren" Länsstyrelsen 
Stockholm 2008 ). Identifiering av områden som hotas av 
översvämning ska också göras. MSB har i uppdrag att 
identifiera dessa platser. 
 
VATTENFÖRVALTNING 
Att bibehålla och förbättra vattenstatus i Mälaren är en 
central och gemensam fråga för samtliga kommuner runt 
Mälaren. Att minska övergödning och utsläpp av 
miljögifter och läkemedelsrester är en livsviktig fråga då 
Mälaren är dricksvattenreservoar för mer än 2 miljoner 
människor. Utsläpp från lantbruk är den enskilt största 
orsaken till övergödning men bräddning av kommunalt 
avloppsvatten sker också i oacceptabel grad. Toalettömning 
från fritidsbåtar har en kvantitativt mindre betydelse men 
är f.n. föremål för utredning på riksnivå om det eventuellt 
finns behov aven lagstiftning som förbjuder utsläpp från 
fritidsbåtar i sjöar och vattendrag. Båtlivets bidrag till 
utsläpp av miljögifter bör inte underskattas men är redan 
idag reglerat genom förbud mot försäljning av 2-
taktsmotorer samt bestämmelser om godkända 
båtbottenfärger mm. Läkemedelsrester som passerar 
genom reningsverken ut i vattnet är ett problem som 
uppmärksammats relativt nyligen men som måste tas på 
stort allvar och utredas vilka konsekvenser det kan 
medföra för folkhälsa och djurliv. 

 
Blåplanen har utifrån tillgängligt 
material kompletterats med en 
beskrivning vad gäller strandexploatering 
kring kommunens Mälarstränder, samt 
med en beskrivning av MSB:s 
översvämningskartering. 

Det är viktigt att utreda frågan om reservvattentäkt som för Noteras. 
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närvarande är olöst. Frågan är även viktig för beslut om 
framtida marinors lokalisering. 
Då förekomsten av naturliga källor haft stor betydelse i ett 
historiskt perspektiv för bebyggelseutvecklingen bör dessa 
bekantgöras och kartsättas för att i möjligaste mån skyddas 
för framtiden . Viss information om dessa källor finns i 
dagsläget.  
 

Blåplanen har uppdaterats med befintligt 
underlag vad gäller naturliga källor i 
kommunen. 

XX. Områdesstyrelsen Mariefred 
 

 
Mariefred har ett ökat behov av gästbåtplatser, fasta 
båtplatser och platser för vinterförvaring av båtar. Att 
tillgodose detta behov bör prioriteras. 
 
Möjligheten att anlägga en vågbrytare mellan Andholmen 
och Strandrestaurangen för utvidgning av fasta båtplatser, 
bör ses över. 
 
 
Frågan bör utredas i nära samarbete med brukarna, t ex 
båtklubben. 
 

 
 
 
 
 
Utifrån kulturvärdena i Mariefred har 
olika utvecklingsmöjligheter diskuterats. 
Synpunkten tas med i det fortsatta 
arbetet med översyn av småbåtshamnens 
utveckling i Mariefred.  
 

  

XX. Områdesstyrelsen Stallarholmen 
 

 
Lena Rundberg pekar på sidor i Blåplanen som berör 
Stallarholmen och föreslår att områdesstyrelsen yttrar sig i 
frågor som berör orten. 
Angående vattentäkt i området Stallarholmen kom det upp 
ett förslag på att det ska finnas en reservvattentäkt i 
området i händelse av att man ej får vatten från Stockholm.  
 

 
 
 
 
I arbetet med att identifiera lämpliga 
lösningar för reservvattenförsörjning 
används i första hand ett 
kommunövergripande perspektiv, det vill 
säga hur frågan om reservvatten ska 
kunna lösas för samtliga kommundelar.   
 

Diskussion följde om frågan om tillgängliga bryggor för 
turister samt en båttilläggningsplats. Angående 
bebyggelsens i Stallarholmen planerade utsträckning i 
ost/västlig riktning anser områdesstyrelsen att orten blir 
för utsträckt. 
 
 

I Blåplanen har någon utvecklingsstrategi 
för Stallarholmen ej angetts. Markerat 
utredningsområde för LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) anger endast att det inom detta 
område bör utredas om utpekande av ett 
eller flera välavgränsade LIS-områden 
kan vara lämpligt. 

Beslut  
Styrelsen tillstyrker förslaget att kommunen föreslås 
anlägga ett skyddsområde för reservvattentäkt norr om 
Toresunds kyrka. Skrivelse skickas till Plan- och 
byggnämnden.  
Styrelsen tillstyrker förslaget att föreslå 
båtuppläggningsplats för fritids båtar vid Stickudden. 
Skrivelse skickas till Plan- och byggnämnden.  
Styrelsen tillstyrker också förslaget att avslå Blåplanens 
förslag om utsträckning av bebyggelsen i Stallarholmen i 
ostlig riktning.  
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Skrivelse skickas till Plan- och byggnämnden. 
 

Övriga  

21.Vasallen  
 
Allmänt 
Å Vasallens vägnar vill vi gratulera till en mycket väl 
genomarbetad samrådshandling. Dispositionen är mycket 
tydlig och pedagogisk, och det är lätt att följa dokumentet. 
Lämpliga avgränsningar är också positiva att ta del av, det 
möjliggör en strukturerad och saklig genomgång av 
handlingen. 
 
Nedanstående synpunkter önskar jag att ni 
justerar/noterar: 
 
Sid 23 (rättelse): Ingen dialog förs mellan Vasallen och 
båtklubben gripen angående sommarplatser 
(bryggplatser). Vasallen har enbart inbjudit båtklubben till 
diskussion kring vinterförvaring.  
 
Sid 63 (punkt 5): Finns det verkligen ett rikt kanotliv i 
kommunen? Jag tar gärna del av någonting som styrker 
detta. Är inte denna eventuella rikedom koncentrerad till 
t.ex. Åkersskogarna? I så fall bör detta poängteras, så att 
inte kanotlivets betydelse överskattas. 
 
Sid 65 (punkt 6-7): Bra! 
 
Erik Engström, Fastighetschef 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blåplanen har korrigerats utifrån 
synpunkten. 
 
 
 
Blåplanen har korrigerats utifrån 
synpunkten. 
 
 
 

  

XX. Ronny Åberg  
 
Vid besök 9/2 inhämtades info om utvecklingen hitintills 
ang blåplanen för Strängnäs. Främst från min sida 
utvecklades utsikterna för det framtida båtlivet. Olika 
förslag angående båtuppläggningsplatser och bryggplatser 
har dryftats och här vill jag ge några synpunkter. 
 
Beträffande uppläggningsplatser (ett måste för segelbåtar 
av praktiska skäl) så är det ett önskemål att dessa finns 
nära lyftplats för kranbil samt att transporter på land ej 
skall behövas då detta medför att upptagning drar ut på 
tiden. 
 
Bryggplatser gärna i anslutning till vinteruppläggningen 
(lämplig bil- och cykelparkering sommartid) som är 
skyddade från sjögång och svallvågor från farledstrafik. 
 
Det finns ett område i Strängnäs som skulle kunna 
utvecklas till en fungerande marina i klubbregi där dessa 
önskemål går att fullfölja och det är förvånande att detta ej 

 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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utreds utförligare. Att sammanföra Segelsällskapet samt 
Båtklubben Gripen vid Gorsingeholm är en lösning som 
har många fördelar. Där finns camping, badplats, befintlig 
uppläggningsplats som skulle utökas en del samt läge 
hyfsat nära till staden. 
 
Vad vi inte önskar är en kommersialisering av 
verksamheten då detta medför att många pga. ökade 
kostnader (läs privata vinster) skulle tvingas avstå från 
båtlivet. De som vill ha båten liggandes centralt, i t.ex. 
Västerviken eller Nabbviken kan då välja att betala 
Promarina för den tjänsten.   
 

 
 
 
 
 
 
 

  

XX. Länna Hembygdsförening  
 
Länna Hembygdsförening har tagit del av förslaget till 
Blåplan för Strängnäs kommun. 
 
De delar som för Lännas del i första hand är berörda är 
områdena kring Lännasjön och Länna Bruk. 
 
Efter strandlinjen väster om Lännasjön från området 
Borghagen till Söderlänna finns idag ingen strandnära 
bebyggelse och Hembygdsföreningen förespråkar att 
området ska bevaras så. Utefter hela sträckan finns 
fornminnen och med den öppna strandlinjen bevaras det 
kulturlandskap som tidigare generationer skapat. 
 
Även på Lännasjöns östra sida bör en öppen strandlinje 
bevaras så långt som möjligt och ingen ytterligare 
bebyggelse medges utöver vad som redan beviljats, t.ex. för 
området kring gården Sundtorp. 
 
Området kring Länna bruk vid Mörtsjön representerar en 
unik och kulturhistoriskt välbevarad bruksmiljö och bör 
bevaras som sådan utan tillkomst av nybyggnation. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. Synpunkten kommer att 
tas med i det fortsatta arbetet med 
Blåplanen.  
 

  

XX. Anita och Lars Säll  
 
Ang. byggnation nära stranden.  
Jag är helt emot att kommunen ska bevilja hus/tomtmark 
vid stranden. Avståndet till tomtgränsen bör vara minst 
100 meter. Ett område ska inte bara ge markägaren 
tillgång till rekreation och bad. Vi ska alla kunna ta 
promenader längs stränderna. Vi ska värna om framtiden 
det är inte bara nu vi lever. 
 

 
 
Inom kommunen gäller idag ett generellt 
strandskydd på 100 meter. Hos 
länsstyrelsen pågår även ett arbete med 
att utvidga vissa strandskyddsområden 
(upp till 300 meter). Dispens från eller 
upphävande av strandskydd får endast 
ges om det finns särskilda skäl (7 kap 
miljöbalken). Varje enskilt ärende prövas 
mot lagstiftningen och strandskyddets 
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syften, det vill säga att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allmänhetens 
tillgång till strandområden och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och i vatten. 

  

XX. Mariefreds Båtklubb  
 
Mariefreds Båtklubb (MBK) har idag c:a 500 medlemmar 
inklusive familjemedlemmar varav c:a 200 är båtägare 
med totalt c:a 190 i klubben registrerade båtar. Klubben 
vinterförvarar merparten av dessa båtar på båtklubbens 
område vid Tredje Backe. Slipområdet är delat i två delar 
skilt av gångvägen som passerar. Den södra delen 
innehåller klubbhus, verktygsbodar, mastförvaring, 
arbetsbod med toalett och material bod för 
jolleverksamheten samt bryggor med mastkran. När detta 
område inte längre räckte till började vi anlägga en ny 
uppläggningsplats på gärdet norr om gångvägen, som 
också ingår i arrendet. Där har byggts två stycken 
uppställningshallar rymmande tillsammans 16 båtar. I och 
med 2005 års upptagning börjar vi även ställa ut båtar på 
norra området. 
MBK utgör i dag den enda möjligheten för båtägare i 
Mariefred att få sin båt upptagen, vinterförvarad och 
sjösatt. Det är också enbart via MBK som master och riggar 
kan hanteras och där alla båtar, inkluderat gästande, kan få 
hjälp med akuta problem som kräver torrsättning under 
sommarsäsongen MBK har en kontinuerlig och ökande 
medlemstillströmning då en kraftig nybyggnation pågår 
i och runt Mariefred. 
Klubbens ambition är att, också i framtiden, kunna erbjuda 
boende i Mariefred med omnejd medlemskap i MBK och 
därmed ge dessa möjligheten att vinterförvara fritidsbåtar 
och att deltaga i gemenskapen i klubben. 
Klubbens verksamhet finansieras endast av 
medlemsavgifter och avgifter för sjösättning/upptagning. 
Klubben arrenderar uppläggningsområdet och har således 
inga egna tillgångar och kan därmed inte ta banklån. 
 
Behov av båtuppläggningsplatser för 
vinterförvaring 
I sektionen "Viktiga utgångspunkter" på sidan 62 står det 
"Vid planering av hamnområden och varv bör en viktig 
utgångspunkt vara att fullt utnyttja och om möjligt 
komplettera och vidareutveckla redan befintliga 
anläggningar. På så sätt kan kostnader, markutnyttjande 
och miljöbelastning minimeras. Inom koncentrerade 
anläggningar skapas bättre underlag för olika 
servicefunktioner och skötseln förenklas." 
MBK instämmer att det är viktigt att det finns en strategi 
för att båtar som kommer att finnas i alla 
hamnanläggningar ska kunna tas omhand vintertid på ett 
miljösäkert och kostnadseffektivt sätt. 
Det är då viktigt att anläggningar avsedda för 
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vinterförvaring av båtar är detaljplanelagda och säkrade för 
sitt ändamål. Detta gäller även för bryggområden för 
sommarförtöjning 

 
 

På sid 65 (punkter 4-6) redovisas att detaljplaner för 
båtlivet och -anläggningar är under utarbetande i 
Strängnäs. För Mariefred är detta inte anslaget. 
 
När det gäller anläggningar för vinterförvaring av tyngre, ej 
trailerbara båtar, måste de ligga i anslutning till Mälaren 
för brygganläggningar, ramper och mastkran. 
Båtuppställningen bör också ligga nära vattnet för att 
minimera tunga transporter. 
Det kan vara svårt att kombinera ett upptagningsområde 
vid vattnet med allemansrätt och strandskydd (sid 63). 
Dels är det en säkerhetsrisk att allmänheten har tillträde 
under upptagning och sjösättning. Klubbens försäkringar 
gäller endast registrerade medlemmar. Dels är 
båtuppläggningsområden mycket attraktiva för tjuvar. 
 
Miljö 

Se kapitel Förslag, Båtlivet, 
Gripsholmsviken- Marielundsfjärden- 
Visnaren m.fl. 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 

Mottagningsanordning för båtarnas toalettavfall bör 
placeras där mesta båttrafiken finns d.v.s. i gästhamn eller 
i anslutning till sommarhamnarna. MBK kan också vara ett 
alternativ beroende på framtida bryggalternativ i området. 
En utvecklad miljöhantering skulle kunna centraliseras till 
MBK. På sid 70 redovisas förslag på åtgärder för att minska 
negativ miljöpåverkan från båtlivet. I förslaget saknas det 
ur miljösynpunkt viktiga kravet att Mariefred får tillbaka 
en sjömack. Tankning av båtar från dunk medför 
bränslespill och risk för brand. Närmaste sjömack finns i 
Stallarholmen (c:a 12 sjömil från Mariefred) vilket medför 
långa körtider för bränslepåfyllning med medföljande 
miljöbelastning och extrakostnader. 
 
Bryggor 

Noteras. 
 
 
 
 
 
Med Blåplanen som utgångspunkt 
behöver en mer detaljerad översyn av 
tillgången på båtplatser i Mariefred 
göras. I samband med detta kan 
möjligheten att anlägga en båtmack 
utredas.  
 
 
 
 
 

MBK har idag endast ett fåtal bryggplatser. Då det är stor 
brist på bryggplatser, speciellt för större båtar, är det 
angeläget att de "privata" brygganläggningar som anläggs i 
anslutning till de nya bostadsområdena även kan 
kombineras med allmänna platser utnyttjas för att avlasta 
platsbristen i området. MBK kan ta ett helt eller delat 
ansvar för skötsel av en sådan allmän brygga. 
 

Noteras. Synpunkten har framförts till 
Mark- och exploateringsenheten. 

  

XX. Strängnäs Gille  
 
Som gillet kan bedöma, ett intressant underlag för fortsatt 
översiktsplanering. Viktigt att vidmakthålla det historiska 
sambandet mellan land/bebyggelse och vatten. 
 
Inga specifika kulturintressen i detta skede. Vissa områden 
redan beskrivna och Gillet har inget därutöver. 
   

 
 
 
Noteras. 
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XX. Hyresgästföreningen Strängnäs  

  
Vi delar utredarnas frågeställningar och ambitioner. Men 
blir förvånade över att man öppnar för exploatering av våra 
stränder. 

Enligt plan- och bygglagen har 
kommunen möjlighet att peka ut så 
kallade LIS-områden (områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen). 
Utpekade områden i aktuell version av 
Blåplanen är väl tilltagna 
utredningsområden inom vilka några 
specifika, avgränsade områden ej 
fastsällts.  
 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. 
 

Vattenförsörjningsfrågan är och har länge varit angelägen. 
Kommunen har många och rika möjligheter. Sätt ned 
foten. 
 

Vattenförsörjningsfrågan lyfts i 
Blåplanen som underlag för fortsatta 
politiska diskussioner. 

XX. Svenska Kraftnät  
 
1 Nuläge - utbyggnadsplaner 
Svenska Kraftnät har en 400 kV-ledning (CL3SS) som 
korsar Strängnäs kommun. 
 
2 Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy 
Svenska Kraftnät följer de försiktighetsprinciper som 
Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med 
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket och 
Socialstyrelsen, rekommenderar. 
Svenska Kraftnäts tillämpning av ovannämnda 
myndigheters rekommendationer har resulterat i en policy 
för magnetfältsnivåer. Vid all nyprojektering av 220 och 
400 kV växelströmsledningar i det svenska stamnätet 
tillämpar Svenska Kraftnät en magnetfältspolicy som 
innebär att "vid planering av nya växelströmsledningar 
utgör Svenska Kraftnät från 0,4 mikrotesla som högsta 
magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas 
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varaktigt". I samband med att tillstånd förnyas för våra 
växelströmsledningar vidtar vi ofta åtgärder för att minska 
magnetfälten eller erbjuder oss att köpa fastigheter som 
står så nära ledningen att magnetfältet överstiger 4,0 
mikrotesla. 
Mer information om Svenska Kraftnät och magnetfält finns 
på vår hemsida, www.svk.se. 
 
3 Slutsats 
Svenska Kraftnät vill påminna om att byggnationer i 
närheten av transformatorstationer och ledningsstråk kan 
medföra svårigheter vid eventuella framtida förändringar i 
stamnätet. Svenska Kraftnät önskar att kommunen tar 
motsvarande hänsyn vid planering av ny bebyggelse invid 
befintliga stamnätsledningar som Svenska Kraftnät gör vid 
byggnation av nya ledningar. För att innehålla Svenska 
Kraftnäts magnetfältspolicy ska ny bebyggelse där 
människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 
220 kV-ledning respektive 130 meter från en 400 kV-
ledning. Dessa avstånd är att anse som en 
rekommendation till beslutande myndighet. 
Så länge våra rekommendationer beaktas och planering 
och projektering sker i samarbete med Svenska Kraftnät, 
har vi inga invändningar mot aktuell detaljplan/ 
översiktsplan. 
Detta yttrande har beslutats av avdelningsdirektören Malin 
Werner efter föredragning av Cecilia Bostorp. 
 

Noteras. 

  

XX. Nätverket Vår Vik  

 
Nätverket Vår Vik vill lämna följande, ur vårt perspektiv 
viktiga, synpunkter och fakta på förslaget till Strängnäs 
kommuns Blåplan. Detta utifrån både våra företags 
planerade utveckling och de riktlinjer och kriterier som ges 
såväl i Miljöbalken, Länsstyrelsen och kommunen. Enligt 
skriften "Landsbygdsutveckling vid strandnära lägen vid 
Mälaren" bör det vara möjligt att peka ut områden med 
verksamheter som främjar natur, turism och friluftslivet 
eftersom turismens och det rörliga friluftslivets intressen 
särskilt ska beaktas vid exploatering kring Mälaren, enligt 
miljöbalken. Länsstyrelsen poängterar att småskaliga 
verksamheter ska prioriteras. I Blåplanen beskiver även 
Strängnäs kommun att detta är ett av de kommunala 
kriterierna för att kunna peka ut ett område för 
landsbygdsutveckling. 
 
Vår vik 
Området Björndalsviken är väl beskrivet i handlingen. 

 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. 

Inom området finns en del större strandängar som är 
viktiga att bevara genom slåtter och bete. Dessa 
strandängar är inte möjliga att utnyttja för att ianspråkta 
strandområdet eftersom dessa områden är mycket låglänta 
som översvämmas i stort sätt varje år. Trots att dessa 
områden inte i sig är aktuella att exploatera så bidrar de på 
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längre sikt vid ordningsställande, till ökad naturturism 
eftersom dessa områden även har ett rikt fågelliv. För flera 
av dessa områden finns bevarandeåtaganden enligt 
Länsstyrelsens föreskrifter. Dessa områden bidrar till ett 
rikare odlingslandskap och ökad biologisk mångfald där 
även bete av lantbruksdjur där får och hästar är en 
bidragande del. 
 
Precis som det beskrivs i handlingen har våra tre gårdar 
gått tillsammans i ett nätverk för att kunna utveckla den 
potential som vi ser att vår gemensamma vik kan bidra 
med. Detta samarbete kallar vi " Vår vik". Aktiviteterna vi 
idag erbjuder besökare, oavsett om det är 
kommunmedborgare eller långväga turister, ligger inom 
turismens alla fem (vi anser att shopping är så viktigt att 
den skall ha en egen) områden: Resa, sova, äta, uppleva 
och shoppa. 
Resa: 
Uthyrning av kanoter, kajaker och båtar 
Uthyrning av cyklar 
Gäst hamn med både toaletter och dusch 
Bo: 
Bed and breakfast 
Stuguthyrning 
Äta: 
Restaurang 
Café 
Grillkvällar, serveringsvagn 
Catering 
 
Upplevelser av olika slag: 
Uthyrning av Bastuflotte 
Spel på tennisbana med plexipave underlag 
Fotbollsgolfbana 
Fågelskådning med guide 
Fisketurism 
Besöka Morrarötallen - en unik naturupplevelse 
Paintball 
Dryckesprovningar 
Föredrag inom olika tema 
Utbildningar inom hållbar utveckling 
Utbildningar gällande ekologisk odling 
Konferenser 
Besöka och lära mer om får 
 
Shopping 
Gårdsbutik 
Självplock av jordgubbar och hallon 
 
Utöver de enskilda gårdarna produkter och tjänster 
arrangerar nätverket olika events såsom öppet hus på 
gårdarna med familjerally runt viken. Fler aktiviteter ligger 
i "pipeline" och är under utveckling 
 
Nätverket jobbar sedan några år tillbaka med gemensam 
marknadsföring dels genom hemsidan www.ourbay.se men 
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även annonsering i press, direktreklam och PR. 
 
Arbetstillfällen 
Sedan 2007 har antalet arbetstillfällen på gårdarna runt 
viken ökat från att till stor del av året vara en 
fritidssysselsättning till att 2012 sysselsätts åtta personer 
året runt vilket dessutom förstärks under sommarsäsongen 
med både "fritidsarbetare" och säsongsanställda. Viktigt att 
notera är dessutom att bygdens ungdomar ges möjlighet 
till att runt viken få möjlighet till sommar- och helg jobb. 
 
Framtid & utveckling 
Målsättningen i nätverket Vår vik är att fortsätta att 
utveckla utbudet av produkter och tjänster till besökare 
från när och fjärran. Ett av våra viktigaste mål i viken är att 
besökare skall ha tillgång till såväl boende och mat samt 
unika upplevelser riktade till olika målgrupper. En av våra 
styrkor är vårt läge - mitt i Mälaren - och därmed närhet 
till en stor befolkningsmängd. Dessvärre är den 
infrastruktur som vi befinner oss mitt i en viktig 
begränsning, som behöver åtgärdas för att utöka 
utvecklingsmöjligheterna. Med en cykelbana, utökade 
bussförbindelse och båtförbindelse skulle det vara möjligt 
att tillsammans skapa en utflyktsmagnet mitt i Mälaren 
som skulle vara svår att kopiera. 
 
Avslutning 
Alla gårdar har sett möjligheterna i att utveckla gårdarna 
från traditionella jordbruk till landsbygdsföretag som vi vet 
kan vidareutvecklas i framtiden. Med tanke på gårdarnas 
läge så är Mälaren en oerhört viktig förutsättning för att 
kunna fortsätta utvecklas. Givetvis ligger det även i vårt 
intresse att vårt gemensamma vatten förbättras i kvalitet. 
Vi är även övertygade om att förslaget med ett LIS-område 
i Vår Vik är mycket bra och en nödvändighet för att i 
framtiden ha möjlighet att utveckla vårt samarbete men 
även de enskilda företagen. Nätverket har vid våra 
gemensamma träffar gått igenom vad som saknas på våra 
gårdar för att området ska bli ännu mer attraktiva. 
Eftersom mycket av detta ännu så länge bara är tankar och 
idéer så kan eller vill vi i dagsläget inte avslöja mer om 
detta. 
 

Noteras. 

  

XX. Miljöpartiet de gröna i Strängnäs  
 
De delar i blåplanen som berör grundvatten, dricksvatten, 
avlopp etc har vi inga invändningar mot. 
 
Utökat strandskydd: 
När det gäller utökat strandskydd så har inget område 
kring Mälaren utpekats, trots att Mälaren enligt 
lagstiftningen är ett vattenområde som är utpekat som 
extra skyddsvärt, och där LIS ska användas restriktivt. 
 

 
 
 
 
 
Se kap. Områden i behov av utvidgade 
strandskyddsområden. Länsstyrelsen 
bedriver arbetet med att identifiera 
stränder i behov av utvidgade 
strandskyddsområden vid Mälaren. 
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LIS-områden: 
Varför ska man peka ut LIS-områden? Ifall man hävdar att 
det är för att underlätta för turismen, så kan man väl lika 
gärna gå den "vanliga" vägen med strandskyddsdispens. En 
strandskyddsdispens skulle förmodligen ges till en 
camping, kanotuthyrning, fågeltorn, strandpromenad etc. 
Ifall man ska peka ut något område som LIS anser vi att 
byggnation endast ska bestå av ekoturism. Alltså ej 
bostäder. 
 

För varje utredningsområdena för LIS 
beskrivs i Blåplanen vad syftet skulle vara 
inom varje område. Mot bakgrund av 
pågående regeringsuppdrag (angående 
utvärdering och översyn av tillämpning 
och utfall av det nya regelverk för 
strandskydd som trädde i kraft 2009 och 
2010) har det dock bedömts som 
olämpligt att inom kommunen arbeta 
vidare med frågan om LIS 
(landsbygdsutveckling i strandnära läge) 
innan resultatet av uppdraget redovisats. 
Sedan det tidiga samråd av Blåplanen 
som genomfördes 2012-01-05 - 2012-03-
05 har därmed några större förändringar 
i aktuellt kapitel inte gjorts utan kommer 
att göras inför utställning och granskning 
av kommunens nya översiktsplan. 
 

Stallarholmen kan inte räknas som landsbygd med sina ca 
3000 invånare, därför bör detta område inte pekas ut som 
LIS. Dessutom finns ett stort område med högvassar med 
häckande rördrom, brun kärrhök och fiskgjuse m.fl. De 
grunda fjärdarna är känsliga lek- och yngelområden för 
fisken i Mälarens större vatten. Kyrkviken i Flarn anges 
dessutom som alternativ vattentäkt. 

Invånarantalet inom Stallarholmens 
kommundel är idag cirka 3400. I själva 
samhället Stallarholmen är 
invånarantalet cirka 1670. Samhället 
pekades i den första versionen av 
Blåplanen ut som ett utredningsområde 
för LIS för att någonstans inom området 
utreda möjligheterna att avgränsa ett 
eller flera LIS-områden. I den nya 
versionen av Blåplanen har de 
platsspecifika förutsättningarna inte 
analyserats vidare. Detta mot bakgrund 
av pågående regeringsuppdrag angående 
utvärdering och översyn av tillämpning 
och utfall av det nya regelverk för 
strandskydd som trädde i kraft 2009 och 
2010 (se kommentar ovan). 
 

Vissa utpekade LIS-områden ligger väldigt "off” och 
byggnationen skulle strida mot att bygga "inifrån och ut". 
Flera av områdena ligger dessutom långt från skola 
och andra samhällsinrättningar som skulle kunna 
rättfärdiga en byggnation för "bygdens överlevnad". 

Noteras. Se kommentar ovan angående 
pågående utvärdering och översyn av 
tillämpning och utfall av det nya 
regelverk för strandskydd som trädde i 
kraft 2009 och 2010. 
  

Strängnäs kan stoltsera med god inflyttning, ca 300 per år 
och borde därför inte heller behöva nyttja LIS för att 
bibehålla underlag för service. Istället tycker vi att vi som 
kommun har råd att värna våra stränder. 
 

 

De utpekade LIS-områdena ligger inom eller strax i 
närheten av utpekade skyddsområden (kultur / natur / 
nyckelbiotop / natura 2000). Hur har man tänkt att lösa 
detta? Har någon ekolog sett över detta utifrån de 
nationella målen om biologisk mångfald? 
 
 

Som beskrivs i Blåplanen är det endast 
väl tilltagna utredningsområden för LIS 
som identifierats, detta utifrån 
redovisade planeringsförutsättningar och 
framtagna kriterier för LIS. 
Utredningsområdena har inte analyserats 
vidare. Detta mot bakgrund av pågående 
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regeringsuppdrag angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010 (se tidigare 
kommentar). 
 

Båtliv: 
Vid planering av hamnområden och 
båtuppläggningsplatser är det viktigt att vidareutveckla och 
komplettera redan befintliga anläggningar och att dessa 
inte ligger störande nära bostadsområden. 
Att återskapa en stadskaj med möjlighet för 
korttidsangöring i våra centrala delar av kommunen ser vi 
som viktigt. Däremot större hamnar i övriga utpekade 
områden där närheten till bostadsbebyggelse, krångel med 
broar, ökad trafik och grunda vatten och ett rikt fågelliv är 
viktiga beståndsdelar ser vi som felaktigt. 
 

 
Noteras.  
 
 
 
 
 
Noteras. Till aktuell version av Blåplanen 
har några justeringar av 
utredningsområdena för nya 
funktioner/områden för båtlivet ej gjorts. 
Synpunkten kommer att tas med i det 
fortsatta arbetet med Blåplanen. 

  

XX. Rosmarie Olsson 
 

 
Angående planer för Bresshammars båtplats så tycker jag 
att det är ett bra förslag med en ny småbåtshamn. Det 
skulle nog lyfta hela området. 
 
Däremot tycker jag inte det är bra med en förvaringsplats 
för båtar precis i närheten. Förslagsvis kan man lägga den 
en bit bort så att det inte skymmer den lilla bit med fri 
utsikt vi faktiskt har över sjön nu. 
 
Området framför nuvarande båtplats borde snyggas till. 
 

 
Noteras. 

  

XX. Strängnäs Segelsällskap 
 

 
Dnr PBN/2010:200 
Strängnäs Segelsällskap (SSS) har inbjudits som 
samrådsinstans avseende Blåplanen och vill som 
komplement till tidigare insänd skrivelse, diarieförd enligt 
ovan, anföra följande; 
• Vi vill understryka nödvändigheten av en koncentration 
av båtupptagningsplatser/vinterförvaring ur ett 
miljöperspektiv såväl som utifrån SSS' tillväxtbehov och för 
att därigenom kunna välkomna fler medlemmar. En viktig 
utgångspunkt är därvid att fullt ut nyttja och komplettera 
redan befintliga anläggningar. Slipområdet Löt måste 
anses bäst kunna möta kommande nödvändiga 
miljöinvesteringar som t ex spolplatta och miljöstation. Vi 
menar att fler slipområden i grunden motverkar 
ofrånkomliga miljöinsatser enligt ovan samt omöjliggör 
finansiering ur ett ideellt föreningsperspektiv. Kommunen 
bör därför redan nu bevaka befintliga och kommande 
arrendekontrakt för att säkra SSS' möjligheter att 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Utvecklingen inom 
Ulvhällsviken måste ses i ett 
helhetsperspektiv på grund av de 
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framledes kunna tilldelas större landområde för 
kommande slipverksamhet. 
 
 
 
 
• Behovet av båttoatömning på båda sidor om Tosteröbron 
(här avses Västerviken och Löt) är uppenbart. Vid 
nuvarande placering vid sjömacken i Västerviken kan 
dessutom endast en båt i taget lägga till. Platsen bör ha 
egen angöring. 
 
• Det finns en skrivning om ev. vattenskydd för 
reservvattentäkten vid Gorsingeholm. Om viken utanför 
slipområdet vid Löt avses att ingå i skyddsområdet torde 
det medföra omfattande begränsningar i den verksamhet 
SSS bedriver där. Med tanke på närliggande industri och 
reningsverk kan därför inte den befintliga 
reservvattentäkten behållas. Under de senaste 
åren har orenat vatten gått direkt ut i Mälaren vid ett flertal 
tillfällen. Problemen med avloppsverk och kemikalier har 
också aktualiserats i Blåplanen. Reservvattentäkten måste 
flyttas till annan plats. 
 

motstående intressen som finns. Detta 
poängteras i Blåplanen. Synpunkten 
avseende arrendemöjligheter har 
framförts till Mark- och 
exploateringsenheten.  
 
Noteras. Planer finns på att möjliggöra 
mottagning av båttoalettavfall i samband 
med utveckling av Nabbvikens 
hamnområde. 
 
 
Noteras. Frågan om Ulvhällsvikens 
utveckling har lyft som en viktig fråga för 
vidare politiska diskussioner. Blåplanen 
kommer att uppdateras när 
diskussionerna om områdets inriktning 
kommit längre. 
 
 
 

• Askholmen utgör SSS' klubbholme och fungerar som ett 
viktigt nav i verksamheten. C:a hälften av de båtar som 
nyttjar Askholmen hör dock inte hemma i kommunen. 
Klubbholmen drivs ideellt och utgör ett betydelsefullt 
komplement till den kommunala gästhamnsverksamheten 
- inte minst pga. den höga gästhamnsavgiften i Strängnäs. 
Genom toaletter bidrar klubbholmar till att reducera 
utsläpp av fekalier i Mälaren samt att belastning på bottnar 
av ankare begränsas till mindre områden. I Blåplanen bör 
klubbholmar därför beskrivas som ett verktyg för att 
minska miljöbelastningen och därmed ett bidrag till den 
kommunala verksamheten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Information om att båtklubbarnas 
verksamhetsområden och befintliga 
klubbholmar utgör viktiga komplement 
till de kommunala 
gästhamnsverksamheterna har förts in i 
Blåplanen. Se Förslag, Båtlivet. 

  

XX. Vårfruberga Områdesstyrelse 
 

 
Vårfruberga Områdesstyrelse har tagit del av Blåplan – ett 
underlag till Strängnäs kommuns översiktsplanering. 
 
Utredningen ger en gedigen och väl genomarbetad bild av 
vattenfrågan kring Strängnäs kommun. 
 
Vårfruberga är omgiven av Mälarvatten och dess stränder. 
Särskilt bör uppmärksammas den känsliga miljön kring 
Sörfjärden, där bl.a. genomströmningen av vatten hindras 
av att området numera är en halvö. Vidare bör hänsyn tas 
till att Mälarens vattennivå kan komma att stiga mer än 
tidigare prognoser visat, vilket är av betydelse vid 
planering av s.k. LIS-områden samt annan föreslagen 
mark- och vattenanvändning. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
Blåplanen har kompletterats med 
information om rapporten Konsekvenser 
av en översvämning i Mälaren 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap). Den detaljerade 
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översvämningskarteringen kommer att 
användas som underlag i det fortsatta 
arbetet med Blåplanen. 

  

XX. Båtklubben Gripen 
 

 
BK Gripen vill ge kommunen och dess projektgrupp en 
eloge för att ha tagit fram ett förslag till Blåplan som vi 
dessutom känner oss delaktiga i. Omfattningen har blivit 
större och djupare än vad vi själva förutsett och torde vara 
till stor hjälp vid fortsatt planarbete som berör riksintresset 
Mälaren och dess ständer inom Strängnäs kommun. Det är 
vår mening att även det pågående arbetet med detaljplanen 
för Norra Staden tar hänsyn till de resultat som Blåplanen 
kommit fram till. BK Gripen berörs direkt då klubbens 
verksamhet både på land och på vatten måste anpassas till 
denna utveckling. 
 
Inom Strängnäs kommun är efterfrågan på såväl 
bryggplatser som uppläggningsplatser av båtar mycket 
stor. Denna efterfrågan kommer med den planering som 
nu finns att kraftigt öka. 
 
Det är också vår uppfattning att verksamhetsområden 
motsvarande den som berör båtlivet även måst finnas inom 
stadsnära områden. 
 
Synpunkter på förslaget berör främst det som har med den 
verksamhet som klubben bedriver. 
 
Nationella, regionala och lokala mål 

 

Angående undantag från strandskydd resp. skapande av 
LIS-områden bör markanvändning endast tillåtas som 
tillgodoser Riksintresset Mälaren. Detta bör framgå som en 
regel. 
 
 

Att skapa en ”regel” angående 
markanvändning inom eller intill 
Riksintresset bedöms ej vara lämpligt. I 
gällande lagstiftning kring 
strandskyddsfrågor redovisas vilka skäl 
som ska beaktas vid dispensärenden. 

Kommunspecifika planeringsförutsättningar 
Båtlivet 
Sida 23 andra stycket står: "Intill båtklubbens område "- - 
skall stå "På båtklubbens område utanför inhägnaden --. 
Angående den dialog som avses med Vasallen är det vår 
uppfattning att det endast rör sig om en tillfällig lösning 
under ett antal år för uppläggning av båtar vintertid. I 
denna dialog bör även kommunen vara delaktig vilket vi 
framhållit i tidigare skrivelser. 

 
 
Blåplanen har uppdaterats. 
 
Sedan det tidiga samråd av Blåplanen 
som genomfördes 2012-01-05 - 2012-03-
05 har ett möte ägt rum mellan 
kommunen och båtklubben angående en 
mer långsiktigt lösning vad gäller 
lokalisering av klubbens 
verksamhetsområde. Blåplanen kommer 
att uppdaterats i frågan efter att eventuell 
lösning identifierats.  

Förslag 
Båtlivet 
Sida 63, punktsats två. 
Tillträde till brygga bör endast avse den eller de personer 
för vilken bryggan är avsedd för. För båtar gäller allmänt 

 
 
 
Frågan kommer att behandlas i 
kommunens bryggpolicy. 
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att tilläggning endast får ske då särskilt behov är påkallat t 
ex nöd. Om grindförbud ändå skall gälla skall den gälla alla 
utan undantag. 
 
Sida 64 Vidareutveckling av hamnområden. 
Under denna rubrik anser vi att även utvecklingen av 
nuvarande verksamhet i Eldsundsviken bör beskrivas. 
Detta för att pågående detaljplanering för området och 
Blåplanen skall stämma överens. Vår mening är att 
Blåplanen skall utgöra underlag till annan planering. 
Följande inriktning har vi tidigare framlagt i skrivelse: 
Båtklubben Gripens framtida utveckling. 
Konsekvensbeskrivning 2009-05-19 
Eldsundsviken 
Bryggverksamheten utvecklas for samfällt nyttjande av 
det ideella båtlivet i BK Gripens regi. En expansion av 
bryggor i östlig riktning kan i första hand övervägas på 
södra sidan viken. 
Samordning kan här ske med dels de till närområdet 
boendes behov som till de Strängnäsbor som ej bor 
sjönära och nu har eller önskar ha båt i viken. 
Utveckling av en helhet med inriktning mot marina kan 
ske genom samlokalisering av företag typ Mälarbåtar. 
Kan Vinteruppläggningsplatser inte ske här bör platser 
norr bron planeras (se alternativ f d P10 badplats nedan). 
Att bibehålla bryggverksamheten i BK Gripens regi i 
Eldsundsviken ses av oss som en naturlig del i 
utvecklingen av området. Bryggbeståndet har byggts och 
bekostats av klubben. 
 
Det som kursiverats ovan är en ren avskrift av tidigare 
skrivelse varför även andra förslag framförts. 
 

 
 
I Eldsundsviken handlar det om en större 
omdaning till ett mer publikt område (till 
en del av en ny stadsdelskärna). 
Beskrivningen av projektet finns därmed 
under rubriken Utredningsområden – 
nya funktioner/områden för båtlivet. 
 
 
 
 

Förslag på åtgärder för att minska negativ 
miljöpåverkan från båtlivet 
BK Gripen har en miljöpolicy som tar upp detta. Vi tycker 
också det är bra att kommunen i samverkan med 
föreningslivet kommer följa upp detta i framtiden. 
Angående toalettavfall har Transportstyrelsen nu fastställt 
att förbud mot utsläpp inte får ske inom svenskt vatten. 
Förbudet träder i kraft 2015. 

 
 
Noteras.  

  

XX. Villaägarna i Strängnäsbygden 
 

 
Organisationen Villaägarna verkar bland annat för en god 
boendemiljö. Ett viktigt kriterium för en god boendemiljö 
är förutsättningarna för lugna och trivsamma områden 
samt ett rikt rekreations- och friluftsliv och att detta skapas 
för alla "Strängnäsbor". 
Vi konstaterar att det ligger ett stort värde i att en Blåplan 
tagits fram. Projektgruppen har nedlagt ett stort och 
ambitiöst arbete som resulterat i ett mycket bra 
planeringsunderlag för kommunens fortsatta arbete med 
frågor som rör såväl vårt användande som skydd av våra 
vatten och strand nära resurser. 
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Vi anser att 
• Stora och breda grönytor med badplatser längs med 
strandvägar och strandstråk bör skapas. 
• Bebyggelse strandnära inom 1 00 m skall undvikas och 
bör endast tillåtas för yrkes-, rekreations- och friluftsliv 
som är beroende av Mälaren. 
 

 
Noteras.  
 
I gällande lagstiftning kring 
strandskyddsfrågor redovisas vilka skäl 
som ska beaktas vid dispensärenden. 

  

XX. Ulrika Jarl Erlingspers  
 
Här kommer vår familjs tankar och önskemål om 
blåplanen gällande Selaön. 
 
Självklart ska markägare kunna ta tillvara på våra 
fantastiska sjölägen när vi har sådan stor 
tillgång runt Mälaren. Det är dock rimligt att pröva varje 
enskilt fall i frågan om miljöpåverkan och allmänhetens 
tillgänglighet. Vid en stor del av Selaöns landsbygd finns 
idag inte framkomlighet för allmänheten pga. jordbruk, 
sankmark, obefintliga vägar mm. Byggnation i ett sådant 
område skulle snarare göra tillgängligheten för 
allmänheten större i form av vägar och beredd mark. Dock 
har vi och många med oss svårt att se syftet med att ha så 
mycket som 100 m öronmärkt för allmänheten utan att 
kunna nyttja denna yta själva och erbjuda andra. Borde 
inte 10-20 m räcka på begränsade ytor for att tillgodose 
friluftslivets intressen? 
 

 
 
 
 
Strandskyddsbestämmelserna gäller lika i 
hela landet, oavsett hur tät- eller 
glesbebyggt området är, hur gott det är 
om sjöar och vattendrag eller vilka 
naturtyper, biotoper eller arter som finns 
i området. Länsstyrelsen kan dessutom 
besluta om utvidgade 
strandskyddsområden längs vissa 
sträckor för att säkerställa något av 
strandskyddets syften. Just nu pågår en 
utredning kring utvidgning av 
strandskyddsområden i Strängnäs 
kommun som det går att läsa mer om på 
länsstyrelsens hemsida. 
 

Längs med Selaöns södra och till viss del västra sida finns 
kommunens VA-ledningar dragna. Området lämpar sig 
därför alldeles utmärkt att låta bebygga och V A-ansluta 
utan miljöpåverkan i form av enskilda anläggningar. 
 

Ett förslag på utvecklingsstrategi för 
Stallarholmen kommer att tas fram i 
arbetet med en fördjupad översiktsplan 
för Stallarholmen. 

Allemansrätten och strandskyddet är en fin förmån vi har i 
Sverige men den begränsar och försämrar för markägare 
och lantbrukare i alldeles for stor grad. Vi måste hitta 
balans mellan dessa två intressen. Vi hoppas därför att 
Blåplanen inte bara ser till stora detaljplanerade 
förtätningsområden utan till enskilda byggnationer som i 
än mindre grad påverkar miljö och allmänhetens intressen. 
På vår gård ser vi aldrig någon utomstående längs med 
strandremsan. Varför ska vi då inte få nyttja marken till en 
rimlig grad om det inte påverkar allmänheten och miljön? 
 

I Miljöbalken, 7 kap. Skydd av områden, 
Strandskyddsområde, anges vilka 
särskilda skäl som kan anges vid 
prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet. Vid 
alla dispenser och upphävanden måste 
man lämna en fri passage närmast 
vattnet. 
 
 

Angivna synpunkter gäller alltså södra och sydvästra delen 
av Selaön i angränsning till samhället stallarholmen men 
borde till synes vara rimliga att applicera på samtliga 
tätortsnära områden för att främja inflyttning och 
utveckling av bygden. Det finns i detta område gott 
om ytor som inte är varken åker- eller skogsmark och en 
bebyggelse i dessa områden skulle därmed inte försämra 
jordbrukets verksamhet, miljön samt friluftslivets 
intressen. 
 

Noteras. 
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XX. Museiföreningen Östra Södermanlands 
Järnväg 

 

 
Vi har endast följande synpunkter på samrådshandlingen 
för Blåplan: 
 
Strandskydd Marielundsviken 
Allt ytterligare intrång på eller upphävande av 
strandskyddet i Marielundsvikens innersta del liksom 
utmed Hedlandets stränder måste vara mycket restriktiv. 
Naturen här är mycket karakteristisk för hela området och 
varje nytt inslag av bebyggelse eller anläggande av vägar i 
strandnära läge skulle vara förödande för områdets 
karaktär. 
 
 

 
 
 
 
 
Noga analyser av 
utvecklingsmöjligheterna inom området 
har skett/sker i samband med 
framtagandet av en fördjupning av 
Översiktsplanen för Hedlandet, samt i 
samband med detaljplanering i närheten 
av Marielundsviken. I arbetet med 
Hedlandet förespråkas framförallt att 
bygga vidare på befintliga strukturer för 
att minska negativ påverkan.  
 

Det bör även beaktas att den innersta viken väster om 
Skallaholmarna saknar naturlig genomströmning av 
vatten. Vattnet är alltså här mycket känsligt för 
föroreningar vilket gör en anläggning av småbåtshamn 
mycket olämplig. 
 

Noteras. Väsentliga analyser har 
genomförts under arbetet med 
detaljplanen för Jagbacken 2.  
 

Utökning av småbåts-/gästhamn i Mariefred 
En utökning av hamnområdet i Mariefred till området 
mellan nuvarande kaj och Kölnholmen vilket i tidigare 
underlag har föreslagits är olämplig. Här finns fortfarande 
en sträcka av naturlig strand som är värdefull för 
stadsbilden då den visar ett tidigare utvecklingssteg i 
stadens strandlinje, före de anlagda strandskoningarna av 
sten och kajerna av betong. En förändring av detta område 
skulle innebära en mycket negativ kulturmiljöpåverkan. 
 

 
Noteras. Området har ur 
kulturmiljösynpunkt ej ansetts vara 
lämpligt för hamnutbyggnad.  
 
 
 

Dagvatten 
Riskerna för ökad ytavrinning av dagvatten vid 
exploatering av mark är förvisso redan omnämnt i texten. 
Denna fråga är dock mycket viktigt för oss då vår banvall 
på långa sträckor utgör en strandnära barriär för 
dagvatten. Tidigare dagvattenmängder har kunnat 
hanteras av de diken och trummor som anlades då 
järnvägen byggdes. I samband med skyfallet i juli 2010 
drabbades vi dock av flera skador som visade på att 
dagvatten nu söker sig i ökade mängder eller i nya vägar 
nedan får områden som urbaniserats. Både gräsmattor och 
grusytor ger kraftigt ökad ytavrinning jämfört med tidigare 
skog eller åkermark. Mycket tydlig hänsyn till detta måste 
tas i all detaljplanering med tydliga direktiv om avledning 
samt om klarläggande av exploatörens ansvar för behovet 
av nya eller ändrade diken och trummor även nedanför det 
direkt exploaterade området. 
 

 
Utredningar om översvämningarna har 
genomförts och i skrivelsen Åtgärder för 
ökad robusthet i dagvattensystemet (Dnr 
KS/2011:256-001) påvisas ett antal behov 
av åtgärder för att öka robustheten. 
Ytterligare utredningar gällande 
dagvattenåtgärder, kopplade till 
dagvattenhanteringen i olika delar av 
Mariefred, kommer att behövas i 
samband enskilda utbyggnadsprojekt för 
att minska risken för översvämningar i 
samband med kraftiga skyfall. 

  

XX. Lars Billberg, Yvonne Knuutinen och Monica  
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Stålborg Billberg 
Undertecknade har tagit del av rubricerade handling och 
lämnar nedanstående synpunkter: 
 
Efter genomläsning av den grundliga och omfattande 
handlingen måste vi starkt ifrågasätta lämpligheten av 
strandnära bebyggelse överhuvudtaget. Detta pga. de 
många oklarheter och problem som redovisas avseende 
säker dagvatten- och VA-hantering, översvämningsskydd, 
och dricksvattenförsörjning. Kunskap saknas eller är 
otillräcklig kunskap om hur exploatering av stränderna 
påverkar den ekologiska balansen och näringslivets 
intressen. Innan vidare exploatering diskuteras måste 
ovanstående problem lösas. 

 
 
 
Om de biologiska värdena påverkas på ett 
sätt som inte kan accepteras ska dispens 
från strandskydd inte ges, även om något 
av skälen, enligt 7 kap. 18 § miljöbalken, 
kan åberopas. Enligt gällande lagstiftning 
ska det alltid finnas ett område (mellan 
strandlinjen och byggnaderna eller 
anläggningarna), för säkerställande av fri 
passage för allmänheten och för 
bevarande av goda livsvillkor för djur- 
och växtlivet.  
 

Definitionen av tätort som valts är märklig, då varken Åker 
eller Stallarholmen anses vara tätorter. Samhällena 
definieras som landsbygd och omfattas alltså av reglerna 
för Landsbygdsutveckling i Sjönära lägen (LIS). Detta kan 
även påverka andra beslut, plötsligt har vi 
landsbygdsskolor osv. 
 

 

Båtlivet lyfts fram på ett föredömligt sätt. Kommunen 
borde kräva att exploatörer som uppför båtbryggor även 
sörjer för uppläggnings- och upptagningsplatser. 
 

 

Handlingen föreslår 14 km strandnära (cirka 20 meter från 
vattnet) bebyggelse i Stallarholmen. Det är inte hållbart 
vare sig för miljön eller bostäderna: 
- Det förespeglas att en utbyggnad med bostäder i 
strandnära lägen skulle förbättra servicen. Det är inte sant. 
Stallarholmens befolkning har nästan fördubblats under 10 
år. Under den tiden har den ena mataffären och 
äldreboendet försvunnit och skolan är ständigt hotad. 
 

I Blåplanen har någon övergripande 
utvecklingsstrategi för Stallarholmen ej 
angetts. Markerat utredningsområde för 
LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen) anger endast att det inom detta 
område bör utredas om utpekande av ett 
eller flera välavgränsade LIS-områden 
kan vara lämpligt. 
 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
dock bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS (landsbygdsutveckling i strandnära 
läge) innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. 
 

- Näringslivets intressen i Mälaren är betydande. 
Mälardalen utgör Mellansveriges viktigaste jordbrukbygd 
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tack vare Mälarens klimatutjämning. Besöksnäringen och 
båtfolket gynnas av orörda stränder. Yrkes- och 
fritidsfisket är beroende av lek- och yngelplatserna i de 
skyddade delarna av Mälaren. 
 
- Kommunikationer. Det blir långa avstånd till 
kollektivtrafik, skolor och service. Bättre vore att 
koncentrera bebyggelsen i en radie kring servicen. Tåget 
ligger ca 15 km bort, det borde diskvalificera Stallarholmen 
som en pendlarort. 
 

I Blåplanen har någon övergripande 
utvecklingsstrategi för Stallarholmen ej 
angetts. En strategi kommer att tas fram 
inom arbetet med en fördjupning av 
översiktsplanen för området. 

- Hårdgjorda ytor som vägar, P-platser, stora tak, stenlagda 
trädgårdar och gångar liksom kemikalier från trädgårdar 
bidrar till att förorena Mälaren. Orenat dagvatten rinner 
rakt ut i Mälaren. Översvämningsrisken ökar när vattnet 
inte har någonstans att ta vägen. 
 

 

- Översvämningsriskerna kan inte längre negligeras. En 
utbyggnad av Slussen har vi inte sett än, kommer den att 
räcka och hur länge? Redan i dag drabbas 52 fastigheter i 
Stallarholmen vid extrema översvämningar. Strandnära 
bostäder stämmer dåligt med begreppet "hållbar 
kommun". 
 

Blåplanen har kompletterats med 
information om rapporten Konsekvenser 
av en översvämning i Mälaren 
(Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap). Den detaljerade 
översvämningskarteringen kommer att 
användas som underlag i det fortsatta 
arbetet med Blåplanen. 
 

- VA-frågan är problematisk. Risken för utsläpp av orenat 
avloppsvatten direkt i Mälaren ökar vid sjönära byggande, 
samtidigt som bostäderna blir utan VA vid översvämning. 
Utredningen låter inte betryggande. Dagvattnet, klassat 
som avloppsvatten, ska tas om hand på plats. Vilken 
erfarenhet har man av detta hos SEVAB? 
 

Vid sjönära byggande måste VA-
situationen lösas på ett sådant sätt att 
inte miljökvalitetsnormerna för vatten 
förhindras att uppnås. Detta är något 
som översiktligt tas upp i Blåplanen. 
Närmare utredningar kommer att 
behövas om utpekande av avgränsade 
LIS-områden blir aktuellt.  

- De grunda Mälarfjärdar som Strängnäs har ansvaret för 
är särskilt känsliga för påverkan, och en utbyggnad är 
oåterkallelig. 
 
- De kvarvarande strand- och vassområdena är viktiga som 
naturliga reningsanläggningar, reproduktionsområden för 
fågel och fisk, samtidigt som de utgör skydd mot 
översvämningar.  
 

 

- Flarn och Stallarholmsfjärden ligger i omedelbar närhet 
av Prästfjärden och Björkfjärden, varifrån vi tar vårt 
dricksvatten. Vid Kyrkviken finns dessutom en 
reservvattentäkt.  
 

Noteras. 
 

- Utveckling är så mycket mer än en ensidig satsning på 
strandnära boende. Utveckling innebär ett levande 
samhälle som kan ge sin befolkning utkomstmöjligheter. 
För att förse en växande storstadsbefolkning med 
närodlade livsmedel och rekreation är orörda stränder och 
obebyggd åkermark en förutsättning. 
 
 

Någon ensidig satsning på strandnära 
boende föreslås ej i Blåplanen. Tanken 
var att i Blåplanen (utifrån ett 
helhetsperspektiv) utreda möjligheten för 
kommunen att, enligt gällande 
lagstiftning, peka ut så kallade LIS-
områden (i första versionen av Blåplanen 
endast väl tilltagna utredningsområden).   
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Konkreta förslag på åtgärder inför ett hållbart, ansvarsfullt 
beslut: 
1. Komplettera med följande information: Hur stor del 
orörda stränder finns kvar och hur mycket behövs för att 
behålla eller öka Mälarfjärdarnas ekologiska balans?  
 

 
 
Blåplanen har kompletterats med ett 
kapitel om strandexploatering. 
Frågan om hur mycket orörda stränder 
som behövs för att behålla eller öka 
Mälarfjärdarnas ekologiska balans är 
mycket komplex. Inom kommunen har 
en ekolog anställts som bevakar dessa 
frågor inom enskilda utbyggnadsprojekt 
för att säkerställa de ekologiska värden 
som finns. 
 

2. Omdefiniera tätortsbegreppet, Åker och Stallarholmen 
är tätorter och inget annat. 
 

Avsnittet Vad räknas som landsbygd? 
har uppdaterats. 
 

3. Öka kompetensen och framförhållningen när det gäller 
reservvattenförsörjning, översvämningsrisker och -orsaker 
samt påverkan på Mälarens ekologiska balans.  
 

Kompetens finns till stora delar inom 
kommunen. Resurser för att arbeta med 
frågorna saknas dock ofta. Blåplanen är 
ett verktyg för att möjliggöra god 
planering.   

Förslag på utbyggnad i Stallarholmen: 
En varsam förtätning av de områden som redan är 
bebyggda och har eller är på väg att få kommunalt VA. 
Helst radhus och flerfamiljshus så att fler får närhet till 
Mälaren på ett yteffektivt sätt. På fastlandssidan: Från 
Sundby Strandområdet fram till båtklubben vid Vannesta 
skär. Najudden och österut till Kolsundet bör få 300 
meters strandskydd pga. högvassar, ett rikt djurliv med 
skyddsvärda arter och miljöer samt reservvattentäkt vid 
Toresund. På Selaön: Västerut utgör Håsta Hagväg gräns. 
Österut är det bebyggt fram till Tunavik, där kan ev. en 
förtätning diskuteras. De sanka områden nedanför 
Husbyholmsvägen som är kvar bevaras som 
infiltrationsbädd. (Se bifogad karta) 
 
Mälaren och dess strandområden utgör Mälardalens 
största naturkapital, det ska vi vara rädda om. Mälaren 
utgör en gigantisk tillgång som inte får förfuskas av 
kortsiktiga vinstintressen. 
 
Bilaga: Karta över tänkbar utbyggnad i Stallarholmen 
 

 
Synpunkterna tas med i arbetet med den 
fördjupade Översiktsplanen för 
Stallarholmen.  
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XX. Sevab Strängnäs Energi AB (Johan 
Wetterberg) 

 

 
Sevab har inte några formella invändningar utan betonar 
att det är mycket viktigt att ha lång framförhållning när det 
gäller exploatering, oavsett om det är sjönära eller inte. Det 
tar tid att få till VA-infrastruktur och det kan innebära krav 
på förstärkningar av nät och anläggningar långt från själva 
exploateringsområdet. 
 

 
Noteras. 

  

XX. Naturskyddsföreningen Strängnäs  
 
Naturskyddsföreningen Strängnäs noterar med 
tillfredsställelse det imponerande arbete som lagts ned 
på att, genom upprättandet aven Blåplan, på bästa sätt 
komma fram till en hållbar hantering av kommunens 
vattenfrågor. I allt väsentligt vill vi stödja kommunens 
intentioner och instämmer också till stor del i de slutsatser 
och planerade åtgärder som föranleds av detta arbete. 
Efter noggrann genomläsning av dokumentet vill vi 
emellertid framföra nedanstående synpunkter och ställa 
några frågor på sådana avsnitt där vi känner behov av 
förtydliganden . För att underlätta vår kommunikation har 
samtliga punkter försetts med sidhänvisning till respektive 
avsnitt i Blåplanen. 
 
Som ett generellt och övergripande krav från vår sida gäller 
att samtliga åtgärder och planerade ingrepp i tidigare 
obebyggd miljö måste föregås av kvalificerade 
inventeringar av växt- och djurliv för att undvika onödiga 
begränsningar av den biologiska mångfalden. 
 

 

Sid 49. Beträffande den huvudsakliga 
bebyggelsestrukturen avstår Naturskyddsföreningen från 
att i nuläget ta ställning till de av kommunen presenterade 
planerna i detta avsnitt och utgår från att tillfälle till 
samråd erbjuds i samband med upprättande av översikts- 
respektive detaljplaner för varje aktuellt område. 
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Sid 54 - 60. Följande vattendrag, sjön Södra Kärrlången, 
Eksågsån, Lännasjön, sjön Eklången, sjön Visnaren, 
Råcksta å samt Mellan-Marviken, uppvisar i dagsläget så 
dålig ekologisk status att tidsfrist för uppnående av god 
sådan status erhållits till 2021. Konkreta åtgärder måste 
planeras och redovisas för att uppnå detta mål. Eftersom 
Vattenvårdsförbund saknas för Råckstaåns avrinning vill vi 
uppmana kommunen att ta initiativ till bildande av ett 
sådant. 
 

Frågan angående konkreta 
handlingsplaner tas upp under kapitlet 
Kommunens vattenförvaltning. 
 
 
Noteras. 

Sid 72. Det är synnerligen angeläget, och kommunens 
ansvar, att i hamnområdena anordnas miljöstationer för 
insamling av avfall och mottagande av toalettavfall. Vi 
förväntar oss också att kommunen snarast vidtar åtgärder 
för att anordna båttvättar samt förtöjningsanordningar i 
naturhamnar med känsliga bottnar för att minska riskerna 
för minskad artrikedom i vattenmiljön. Tidsplan och 
resurstilldelning krävs för att snarast åstadkomma dessa 
nödvändiga förbättringar. 
 

Noteras. Frågan lyfts i Blåplanen och 
kommer att tas vidare i enskilda 
utvecklingsprojekt i hamnområden, 
exempelvis i Nabbviken. 

Sid 76 -77. På grund av de motiv för utökat strandskydd till 
300 m, som framförts vad gäller Åkers Bergslag och 
Eklången-Bråtön-Träskaten samt våtmarkskomplexet 
Kärrlången, anser Naturskyddsföreningen det angeläget att 
sådan utvidgad strandskyddszon införs för dessa områden. 
 

Noteras. 

Sid 80 - 96. Utredningsområden för LIS. 
Naturskyddsföreningen övergripande ståndpunkt i denna 
fråga är att i första hand skall andra åtgärder för att främja 
en positiv landsbygdsutveckling utredas, innan en 
utredning om förutsättningar för etablering av LIS-
områden kan bli aktuell. Största möjliga restriktivitet bör 
alltså iakttas vid eventuell användning av detta instrument. 
Björsund - Mälaren (Sörfjärden). Med hänsyn till att 
länsstyrelsen i sitt Naturvårdsprogram klassificerat 
området som ett klass ett-område d.v.s. högsta 
bevarandevärde anser Naturskyddsföreningen det inte 
förenligt med kommunens miljöpolicy att ge utrymme för 
landsbygdutveckling i strandnära läge på denna plats. 
Del av Aspö - Mälaren. Då det aktuella området 
Botholmslöt har en synnerligen skyddsvärd naturtyp 
finner vi det olämpligt att utreda detta som tänkbart LIS-
område. Finns möjligen något närbeläget område med 
trivial natur utan klass tre-klassificering så bör i så fall ett 
sådant i stället utredas såsom LIS-område. 
Björndalsviken - Mälaren. Om klass tre-områden kan 
undantas från anläggande av bryggor, byggnader 
och andra anläggningar bör en utredning om möjligheterna 
att använda detta som ett LIS-område kunna aktualiseras. 
Inventering av fauna och flora måste i så fall föregå ett 
eventuellt beslut i frågan. 
Djupvik - Mälaren. På grund av de höga naturvärdena 
inom det tilltänkta området kan vi inte tillstyrka 
LIS-utveckling av detta. Möjligheterna att finna ett 
närbeläget område med mer trivial natur utan klass 

 
Noteras. I reviderad Blåplan har 
utredningsområdena ej setts över och 
justerats utifrån inkomna synpunkter.  
 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. Framförda synpunkter tas 
med i det fortsatta arbetet med 
Blåplanen. 
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tre-markering bör i stället undersökas. 
Stallarholmen - Mälaren. Det bör finnas förutsättningar att 
efter naturinventering finna något strandavsitt i detta 
område som skulle kunna ges möjlighet att utvecklas som 
LIS-område. 
Länna - Lännasjön. Även inom detta område finner vi det 
inte omöjligt att efter inventering av fauna och flora kanske 
finna någon lämplig lokalisering för LIS-utveckling. 
Åkers Styckebruk - Visnaren. Med hänsyn till de 
synnerligen höga naturvärdena inom detta område 
finner Naturskyddsföreningen det angeläget att finna 
andra vägar för en utveckling av Åkers Styckebruk än att 
medge etablering av LIS-områden. 
Hedlandet - Mälaren. Även detta område omfattas av 
riksintresset Mälaren med öar och strandområden och har 
av länsstyrelsens Naturvårdsprogram klassificerats som 
klass tre-områden, varför LIS-utveckling inte bör komma 
ifråga för att lösa Hedlandets eventuella 
utvecklingsproblem. 
 
Sid 98. Åtgärd 2. Kommunens Miljöenhet/Nämnden för 
hållbart samhälle bör snarast påbörja ett arbete med att 
kartlägga de områden som kan befaras kräva hög 
skyddsnivå för enskilda avlopp samt därefter inventera 
dessa områden, för att så småningom kunna fastställa 
några generella områden med krav på sådant skydd. 
 
Sid 98 - 99. Åtgärder 3 - 6. Samtliga dessa åtgärder måste 
vidtas och tidsplan, med resurstilldelning i form av 
ansvariga personer och erforderligt kapital, upprättas. 
 

Kommunen har i dagsläget ingen plan för 
att fastställa områden då detta kräver 
omfattande utredningar för att vara 
rättssäkert. Bedömningar görs i varje 
enskilt fall med utgångspunkt från de 
specifika förutsättningarna. 
 
Avsikten med att lyfta dessa frågor i 
Blåplanen är att få till ett fortsatt arbete i 
frågorna. 
 

Sid 100. Det av Naturskyddsföreningen i flera andra 
sammanhang framförda kravet på en kommunekolog 
accentueras ytterligare genom det behov aven sådan som 
föreligger för att kunna hantera kommunens vattenfrågor 
på ett professionellt sätt. 
 

En kommunekolog har anställts på 
Samhällsbyggnadskontoret. 

Sid 101. Naturskyddsföreningen vill gärna anmäla sitt 
intresse för att i viss utsträckning medverka i arbetet i 
projektgruppsform för att förbättra vattenkvaliteten inom 
ett geografiskt avgränsat område. 
 

Noteras.  

Sid 102. Naturskyddsföreningen instämmer helt med 
utredningens sammanfattning av behovet även långsiktig 
strategi och planering för arbetet med kommunens vatten 
frågor. 
 

 

Sid 104. Vid förslaget till avgränsningar av de översiktliga 
frågorna saknas helt behovet av analys av sådana frågor 
som påverkar den biologiska mångfalden och skyddsvärd 
natur. Komplettering måste ske på denna punkt i den 
slutliga Blåplanen. 
 

Kapitlet Konsekvenser av planens 
genomförande (i den första versionen av 
Blåplanen) var ett förarbete till den nya 
översiktsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning. I 
kapitlet/förarbetet nämndes bland annat 
att påverkan på växt- och djurliv och 
områden med höga naturvärden behöver 
analyseras. Det innehåll i Blåplanen som 
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berör framtida markanvändning i 
kommunen kommer (helt eller delvis 
beroende på avvägning mot andra 
intressen) att arbetas in i översikts-
planen. Konsekvenserna av de förslag 
som lyfts fram från Blåplanen får därmed 
analyseras i 
miljökonsekvensbeskrivningen för den 
nya översiktsplanen, och/eller i samband 
med miljökonsekvensbeskrivningar av 
enskilda detaljplaner. 

  

XX. Mariefredspartiet 
 

 
Mariefredspartiet anser att framtagandet av Blåplan som 
ett tematiskt underlag för en ny översiktsplan är utmärkt. 
En del frågeställningar i planen måste dock fördjupas, vissa 
saknas och vissa förslag eller uppfattningar ifrågasätter vi. 
Det finns också en del fakta som behöver kontrolleras och 
rättas. En del av dessa nämner vi i slutet av vårt yttrande. 
 

 

Båthamnar och uppläggningsplatser 
Planen beskriver båtlivets stora betydelse för kommunen. 
Hamnar för fasta båtplatser och besökande beskrivs och 
några populära naturhamnar. På sid 63 refereras en tänkt 
kommande bryggpolicy. Denna bör enligt vår mening inte 
ingå i Blåplanen utan behandlas separat. Våra synpunkter 
på denna redovisas ändå här under separat rubrik. 
 

 
 
 
Kommande bryggpolicy kommer ej att 
ingå i Blåplanen.  

Möjligheten att ha båt och att besöka kommunen per båt är 
en av kommunens konkurrensmedel för att locka inflyttare 
och turister. 
 
Flera av båtklubbarnas brygganläggningar och 
vinteruppläggningsplatser är lokaliserade på kommunal 
mark. Detta gäller också ett flertal bryggor som disponeras 
av bl a samfällighetsföreningar och fastighetsägare, liksom 
besöksbryggor i centrala Strängnäs och Mariefred. 
Kommunen har genom arrendeavtalen en stor 
bestämmanderätt för dessas verksamhetsvillkor. Det är 
därför viktigt att kommunen intar en positiv inställning till 
båtlivet och försöker lösa de problem som uppstår då 
bebyggelsen växer och efterfrågan på båtplatser ökar. 
 
I Tredje backe utanför Mariefred har Mariefreds båtklubb 
sin hamnanläggning och uppläggningsplats sedan slutet av 
1980-talet. Lokaliseringen dit var en följd av utveckling och 
omdaning av centrala Mariefred. Marken i Tredje backe 
arrenderas av kommunen, senast förlängt 5 år. Båtklubben 
hade innan planerna på intilliggande bostadsbebyggelsen 
fått erbjudande om att köpa marken. Därefter har 
erbjudandet, enligt klubben, dragits tillbaka. 
 
Idag finns inga lediga båtplatser inom området, däremot 
uppläggningsplatser. Detaljplanen hindrar utläggning av 
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fler bryggor liksom permanent bygglov för det båthus som 
finns på uppläggningsområdet. 
 
För att klubben skall kunna ta emot fler båtar och fortsatt 
bidra till den attraktion som ett boende i Mariefred utgör 
måste en ny detaljplan göras. Den bör medge en utvidgning 
av hamnområdet och uppläggningsområdet österut in på 
Sveaskogs fastighet. Det bör utredas om det är möjligt att 
öppna strandområdet och att gemensamt med 
bostadsområdet i Tredje backe utnyttja de bryggor som 
kommer att uppföras där. Muddring till större djup kan 
också behöva göras. 
 

Noteras. Frågan om att utreda eventuella 
möjligheter att utöka Mariefreds 
Båtklubbs slipområde lyfts i Blåplanen. 
Några fortsatta diskussioner mellan 
kommunen och båtklubben har ännu ej 
ägt rum. 
 

För att förhindra stölder av tyngre föremål kan delar av 
strandområdet få stängas av med vägbom som endast kan 
öppnas av båtplatsinnehavare. Det är det förhållande som 
råder i Strängnäs segelsällskaps uppläggningsområde i Löt.  
 

 
 
 
 

Då föreningens egna båtplatser inte räcker till hyr 
medlemmarna båtplatser av den entreprenör (ProMarina) 
som arrenderar båtplatser vid Mudderholmarna och på 
hamnplanen. På hamnplanen kan därför en av bryggorna 
inte utnyttjas av besökare och är grindad. Det är inte 
optimalt. 
 

Noteras. 

Vid nuvarande besöksvolym av gästande båtar så bör 
besöksplatserna räcka till de närmaste åren om den 
grindade bryggan kan frigöras. När denna inte räcker så 
bör i nästa steg en förlängning av anläggningen vid 
Mudderholmarna mot strandrestaurangen (gamla 
varmbadhuset) göras. En vågbrytande brygga kan läggas ut 
där och platser skapas både mot kajen och bryggan. Dessa 
kan utnyttjas både som fasta platser och gästplatser. En 
sådan utvidgning innnefattande även muddring bör kunna 
göras till rimliga kostnader och utan att Mariefreds 
kulturvärden påverkas negativt. 
 
En muddring mellan strandrestaurangen och 
byggnadsminnet Kölnholmen till segelbåtsdjup tror vi är 
svårt att åstadkomma till rimliga kostnader och utan att 
Mariefreds kulturvärden påverkas negativt. En utvidgning 
här bör därför inte göras utan att andra möjligheter är 
uttömda. Närmast strandrestaurangen kan möjligen några 
platser ändå skapas. 
 
Som komplement kan den smala strandspången mellan 
Kölnholmen och hamnplanen återskapas och några få 
båtplatser för öppna småbåtar (upp till 4 m) som historiskt 
funnits där under lång tid anordnas. Den lilla badstranden 
bredvid sjösättningsrampen kan dock behöva utvidgas mot 
Kölnholmen vilket då skall tas hänsyn till. 
 
Utvidgning av båtplatser vid hamnplanen in på Statens 
Fastighetsverks vatten anser vi inte är varken möjligt eller 
lämpligt med hänsyn till vyerna mellan slottet och staden. 
 

Förslagen noteras. Utifrån kulturvärdena 
i Mariefred har olika 
utvecklingsmöjligheter diskuterats. Det 
förslag som diskuterats mest skulle dels 
innebära en satsning inom befintligt 
hamnområde och dels ett nytt, 
kompletterande hamnområde vid det 
östra kajstråket (området öster om 
Strandvägen). Idén att anlägga en 
vågbrytande brygga tas med i de fortsatta 
diskussionerna.  
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Båtuppläggningsplatser bör när det går förläggas i 
närheten av vatten med upptagningsmöjlighet så att inte 
lastbilstransport behövs. När det inte är möjligt bör platser 
sökas som är svårutnyttjade för annat ändamål. Vi tror 
dock inte att området kring Svealandsbanan, 
museijärnvägen och återvinningscentralen i Läggesta är 
det bästa. Detta område kan behövas bättre för andra 
ändamål. En lokalisering i området bör i så fall föregås av 
en detaljplaneutredning som täcker hela området längs 
E20 från Råckstaåns utlopp till stationsområdet. 
 
 
 
 
 
 
I Marielundsfjärden kan bryggor och uppläggningsplatser 
behöva utökas österut när Södra Årby byggs. En väg ner 
från Mariefredsvägen behöver då anläggas. 
 

 
 
 
Områdets användningsområden kan 
anses vara begränsade på grund av 
närheten till motorvägen och järnvägen. I 
aktuell version av Blåplanen finns 
området kvar som utredningsområde då 
uppläggning av båtar här skulle kunna 
avlasta trycket på mindre ”trailerbara” 
båtar från båtklubbens 
båtuppläggningsområde.  
Möjligheterna har diskuterats i samband 
med arbetet med detaljplanen för 
Jagbacken etapp 2. 
 
Hamnområdet vid Marielundsviken har 
lyfts in som ett utredningsområde i 
Blåplanen. 

Bryggpolicy (bör ej ingå i Blåplanen utan behandlas 
separat) 
 
Den bryggpolicy för privata bryggor på kommunens vatten 
som finns är oklar, motsägelsefull och inte 
överensstämmande med allemansrättslig praxis. En ny 
bryggpolicy är under utarbetande. Direktiven är oklara. Vår 
uppfattning är att bryggor på kommunalt vatten normalt 
skall vara tillgängliga för allmänheten och inte får förses 
med grindar eller skyltar som utestänger allmänheten. 
 
Kravet bör dock inte vara generellt. Bryggor som ligger där 
allmänheten i liten utsträckning vistas kan vara mera 
utsatta för stölder samtidigt som värdet för allmänhetens 
tillträde är mindre. Finns då andra tillgängliga bryggor i 
närheten bör en sådan brygga kunna få grindas. Villkoren 
bör regleras i arrendeavtalen. 
 
Bryggor och liknande anläggningar, även på enskilt 
område, bör om möjligt inte låsas till enskilda 
bostadsprojekt. Det försvårar ett effektivt utnyttjande. 
 

Kommande bryggpolicy kommer ej att 
ingå i Blåplanen. 
 

Badliv 
Badplatser och bryggor som utnyttjas för bad utanför 
hemfridszoner får inte skyltas så att allmänheten 
utestängs, även om de ligger på enskild mark. Det är 
önskvärt att även parkeringsplatser och enskilda vägar 
utan statsbidrag som ansluter till dessa hålls öppna för 
besökare. Kommunen bör därför bidra ekonomiskt så att 
inte enskilda markägare, samfällighetsföreningar eller 
andra som underhåller anläggningarna inte får 
merkostnader för den del som avser allmänhetens 
utnyttjande. 
 
Strändernas tillgänglighet – styrmedel 
Mariefredspartiet är positivt till att allmänhetens tillträde 

 
Noteras.  
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till stränderna förbättras. Det gäller även privata 
anläggningar som riktar sig till allmänheten och hålls 
öppet för denna. Det kan t ex vara en strandnära 
restaurang eller liknande. Det uppstår dock alltid en risk 
för att anläggningen kan komma att omvandlas till 
bostäder om besöksverksamheten upphör. Fallet Rosenön 
utanför Smådalarö i Stockholms län är ett 
uppmärksammat exempel där en broförbunden ö spärrats 
av när en konferensanläggning övergått till privatbostad. 
Liknande omvandling har skett i Ulvhäll i Strängnäs. Där 
har dock byggnadernas läge medgivet att 
tomtplatsavgränsning kunnat skapas mellan stranden och 
byggnaden så att allmänhetens tillträde kunnat 
säkerställas. 
 
Eventuella strandskyddsdispenser och bygglov för 
besöksanläggningar utanför detaljplanelagt område bör 
därför ta hänsyn till en förändrad användning. Det bör 
också övervägas om områdesbestämmelser kan införas i 
vissa områden och med sådana reglera användningen av 
marken. Sådana är, till skillnad från översiktsplaner, 
bindande. 
 
Vid utarbetande av nya detaljplaner i strandområden bör 
det i planbestämmelserna ingå villkor för allmänhetens 
tillträde till stränderna och de anläggningar som kan 
uppföras där. Annars skapas osäkerhet, vilket är till 
nackdel både för allmänheten och fastighetsägarna. 
 

Noteras. 

Utökat strandskyddsområde 
Mariefredspartiet är positivt till utökat 
strandskyddsområde till 300 m längs Mälarstränderna i 
Strängnäs kommun på liknande sätt och med samma 
bedömningsgrunder som i Eskilstuna kommun. Det 
innebär att i tidigare relativt bebyggda områden utan 
speciella naturvärden så behålls 100 m 
strandskyddsområde. I glest bebyggda delar utökas 
strandskyddsområdet till 300 m. 
 
Idag råder i 100 m strandskyddsområde utefter alla större 
vattendrag i Strängnäs kommun. Länsstyrelsen har i 
februari 2012 beslutat om utökade strandskyddsområden 
till 300 m i Eskilstuna och Trosa kommuner. Områdena 
avser i Eskilstuna kommun alla områden som inte är 
detaljplanelagda eller är tidigare relativt högt bebyggda. I 
Eskilstuna skedde utvidgningen till största delen 2005 och 
omfattar även Eskilstunasidan av Sörfjärden och Björsund. 
Dessa beslut förnyades i och med beslutet 2012. I Trosa 
utökades strandskyddsområdet på vissa sträckor, medan 
det togs bort på andra delar. 
 
Vi anser att utökningen av strandskyddsområdet främst 
bör göras längs norra, västra och östra delarna av Selaön, 
Aspö, norra delarna av Tosterön, Fogdöns norra, nordöstra 
och västra sida, området Kolsundet -  Herresta 
tomtområde samt kring Gripsholmsvikens ännu svagt 

 
Det är länsstyrelsen som bedrivit arbetet 
med att identifiera stränder som 
eventuellt kan vara i behov av utvidgade 
strandskyddsområden. Förslag på 
utvidgade strandskyddsområden längs 
Mälarens stränder, samt information om 
samrådet kring förslaget finns på 
Länsstyrelsen i Södermanlands läns  
hemsida. 
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bebyggda delar. 
 
Vi anser att en utvidgning är nödvändig på dessa ställen 
framför allt för att trygga förutsättningarna för 
allemansrättslig tillgång till strandområden (MB 7 kap. 
13 §).  En utvidgning har störst betydelse för den båtburna 
allmänhetens tillgång till naturhamnar och upplevelser av 
att färdas i ett naturlandskap. 100 m strandskyddsområde 
är ofta inte tillräckligt för att säkerställa detta. 
 
Bostadshus beviljas idag bygglov strax utanför 100 m från 
stranden, även långt från tidigare bebyggelse. Ett sådant 
beläget hus kommer att avhålla den båtburne från att lägga 
till vid stranden närmast huset. Det finns också starka 
tendenser till ”smygprivatisering” av stränderna nedanför 
sådan bebyggelse. 
 
Även vid delar som kommer att omfattas av delar med 
utökat strandskydd skall det dock vara möjligt att få 
dispens för t ex en brygga eller annan anordning som 
gynnar det rörliga friluftslivet. Det måste då i dessa fall 
verkligen säkerställas att dessa anordningar också får 
nyttjas av allmänheten, t ex med upplysande skyltning. 
 
Mariefredspartiet är också positivt till utökat 
strandskyddsområden kring Marvikarna, södra delen av 
Visnaren och Södra Kärrlången. Detta föreslås även i 
Blåplanen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

LIS-områden 
Mariefredspartiet anser inte att några utredningar för LIS 
skall göras vid Mälarstränderna eller att sådana skall 
utpekas i översiktsplanerna. Däremot är vi mycket positiva 
till LIS vid Visnarens norra stränder med angränsande 
områden. Vi är också positiva till LIS vid Lännasjön. 
 
Propositionen "Strandskyddet och utvecklingen av 
landsbygden" (2008/09:119), tillkom som en följd av 
regeringens uppdrag till Naturvårdverket 2001 att se över 
en förändring av strandskyddet. I Naturvårdsverkets 
rapport 5185, 2002 skriver de 
 

Vi föreslår också att det ska finnas en möjlighet 
att under vissa förutsättningar medge lättnader i 
strandskyddsbestämmelserna för lokal eller 
regional utveckling. Vi anser att detta område bör 
vara samma, det s.k. mål 1-området (enligt EU:s 
strukturfond)  

 
Mål-1 områden i Sverige är enligt enligt EUs 
övergångsregler: Norra Mellansverige (delvis), mellersta 
Norrland (delvis), övre Norrland (delvis). 
 
De storstadsnära Mälarstränderna uppfyller inte 
propositionens syfte att stärka svenska 
avfolkningsområden. Lagstiftaren har dock inte helt velat 

 
Noteras. I reviderad Blåplan har 
utredningsområdena ej setts över och 
justerats utifrån inkomna synpunkter.  
 
Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS innan resultatet av uppdraget 
redovisats. Sedan det tidiga samråd av 
Blåplanen som genomfördes 2012-01-05 
- 2012-03-05 har därmed några större 
förändringar i aktuellt kapitel inte gjorts 
utan kommer att göras inför utställning 
och granskning av kommunens nya 
översiktsplan. Framförda synpunkter tas 
med i det fortsatta arbetet med 
Blåplanen. 
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utesluta Mälarstränderna för LIS. I länsstyrelsernas skrift 
”Landsbygdsutveckling i  strandnära lägen vid Mälaren – 
ett gemensamt förhållningssätt för länsstyrelserna runt 
Mälaren” anges 

 
Möjligheterna för kommunerna att utpeka LIS 
ska tillämpas restriktivt där det råder ett högt 
bebyggelsetryck och där strandskyddsvärdena är 
särskilt höga. 

 
Detta anser vi gäller för en stor del av Mälarstränderna i 
Strängnäs kommun. Därför saknas grund för att peka ut 
LIS-områden. 
 
Anläggningar för allmänhetens friluftsliv kan förläggas 
inom strandskyddat område utan att ett område pekas ut 
som LIS. Även småskaliga besöksverksamheter inom 
strandskyddsområden kan utvecklas utan LIS inom ramen 
för Miljöbalkens dispensregler eller utanför 
strandskyddsområdet. 
 
Trots att vi anser att LIS-områden vid Mälaren i Strängnäs 
kommun inte är förenlig med lagstiftningens syfte eller 
gynnar kommunens långsiktiga utveckling vill vi ändå 
specificera kritiken angående de sex områden som föreslås 
i Blåplanen: 
 
Område 2, del av Aspö 
Området saknar kommunalt vatten- och avlopp och är 
heller inget utredningsområde för detta. Det är givetvis 
möjligt att skapa individuella eller gemensamma 
avloppssystem som ger samma eller bättre miljöprestanda 
men kostnaderna kan bli höga. 
 
Området uppfyller inte heller Plan- och byggnämndens mål 
att för att ”underlätta utbyggnaden av kommunikationer 
ska detaljplanearbetet prioriteras till områden i 
anslutning till befintliga tätorter.” 
 
Utökade byggrätter på halvön Logarn med avsikt att 
omvandla området till område för permanentboende 
kommer att ställa krav på utökad kollektivtrafik, skolor och 
annan infrastruktur samtidigt kommer kostnader för detta 
att riskera att fritidsboendet trängs bort. Den är heller inte 
förenlig med kommunens inriktning på hållbar 
samhällsutveckling. 
 
Område 3, Björndalsviken – Mälaren 
Inom området bedrivs förutom jordbruk även 
besöksverksamhet med bed & breakfast, självplock av 
jordgubbar och liknande verksamhet. Vi ser positivt på den 
verksamheten. Ny bebyggelse kommer dock att på samma 
sätt som i område 2 att ställa krav på nyinvesteringar i 
kommunalt VA eller andra lösningar. Dessa kan komma att 
behöva finansieras med en utökad bebyggelse.  
Fritidsområdet Morrarö kan då komma att omvandlas till 
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permanentboende och krav på ökad bebyggelse också 
uppstå kring Björndalsviken. Permanentboendet kommer 
att öka och kostnader för kommunikationer och annan 
infrastruktur uppstå. 
 
Länsstyrelsernas skrift ”Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen vid Mälaren” anger ”I tidigare oexploaterade lägen 
vid Mälaren bör ny bostadsbebyggelse inte lokaliseras.  
Ytterligare spridd bebyggelse på landsbygden ska 
undvikas eftersom det innebär sämre resurshushållning.” 
 
Annan service än den besöksorienterade saknas. Ett LIS-
område här uppfyller därför inte lagstiftarens syfte att LIS-
områden kan lokaliseras ”I och i anslutning till mindre 
orter som redan har service, i syfte att stärka eller utöka 
befintlig service”. 
 
Vi tror att möjligheten att utveckla jordbruk- och 
trädgårdsverksamheterna och begränsad nybebyggelse i de 
strandområden som redan tagits i anspråk är goda utan att 
området utpekas som LIS-område, vilket kan innebära att 
allmänhetens tillgång till strandområdena inskränks. 
 
Område 4 Djupvik (Tosterö), – Mälaren 
I området bedrivs en liten camping- och 
stuguthyrningsverksamhet. Vi ser positivt på denna liksom 
den camping som bedrivs i Löt närmare Strängnäs tätort 
och utanför Mariefred. 
 
Stugorna är belägna utanför strandskyddsområdet. Vid 
stranden finns en brygga som är tillgänglig för allmänheten 
och i stort sett utanför synhåll för bebyggelsen. 
 
Området är inte anslutet till kommunalt VA. En utbyggnad 
hit kommer att innebära stora kostnader. För att bära 
dessa investeringskostnader kan verksamheten och 
bebyggelse behöva utökas. Strandområdet utgör då ett 
attraktiv riktning. En sådan utbyggnad måste då vägas mot 
värdet för allmänheten att ha tillgång till obebyggda och 
tillgängliga stränder. 
 
Vi tror att campingverksamheten kan utvecklas utan att 
området expanderas mot stranden. Området uppfyller få av 
lagstiftningens krav och syften och bör därför inte anges 
som ett LIS-område. 
 
Område 5, Stallarholmen 
I området har de senaste åren en omfattande strandnära 
exploatering skett, Sundby-området på fastlandssidan. Fler 
bostäder planeras vid Husby tegelbruk på Selaö-sidan där 
en ny detaljplan antogs 2009. 
 
Stallarholmen saknar spårförbindelse. Vägarna till E20 i 
Strängnäs eller i Läggesta belastas hårdare vid ökad 
bebyggelse. Den största delen av trafiken går genom 
Mariefred där buller, barriäreffekter och olycksrisker ökar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen för Stallarholmen 
kommer förutsättningarna och 
utvecklingsmöjligheterna inom samhället 
att utredas i ett helhetsperspektiv. 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse SAMRÅDSHANDLING  48(58) 

Blåplan – ett underlag till kommunens 
översiktsplanering 

2013-06-03  PBN/2010:200 

 

 

vid det kommande bostadsområdet Hammaren. Några 
alternativa lösningar för detta, t ex nya vägsträckningar har 
inte presenteras. Vi är därför tveksamma till att strandnära 
bebyggelse i Stallarholmen ytterligare skall underlättas än 
de områden som redan är planerade. 
 
Område 8, Lotorp – Hedlandet 
I områdets västra del behöver allmänhetens tillträde till 
stränderna förbättras både för besökande båtar och 
badande. Det är också inplanerat i den detaljplan som 
antagits för gamla San Point-området. Bad och 
angöringsmöjligheter vid Hedlandet bör också förbättras. 
 
För området har en FÖP utarbetats som anger var och hur 
bebyggelsen är tänkt att lokaliseras. Någon ändring av 
denna FÖP för att möjliggöra mer strandnära bebyggelse 
ser vi inte som nödvändigt. 
 
Område 1, Björsund 
Området har ganska omfattande men spridd bebyggelse, 
även på Eskilstunasidan. VA-anslutning är nära 
förestående och bör kunna samordnas med områdena på 
Eskilstunasidan. Området är långt från 
kommunikationsknutpunkter men utgör ett bra område 
om man önskar ett centrum för den spridda bebyggelsen. 
Eskilstuna har dock beslutat att inte peka ut några LIS-
områden. Det är därför inte rimligt att området på 
Strängnäs-sidan skulle pekas ut som sådant. 
 
Trots att Mälarstränderna i kommunen enligt vår 
mening inte uppfyller kraven för LIS finns det 
områden vid insjöar som inte har följt med i 
kommunens befolkningsutveckling. Där är vi 
positiva till LIS: 
 
Område 6, Länna 
Länna har fått utökad attraktivitet med 
motorvägsutbyggnaden och handelsområdet i 
Biskopskvarn. Länna omfattas idag av områdesstyrelsen 
Åker – Länna men ortens kommunikationer och andra 
samband är starkare med Strängnäs tätort än med Åker. 
 
Området kring Lännasjön är vackert och bör kunna 
utvecklas som boendeort. Underlaget för den 
nedläggningshotade skolan kan då förbättras. Kanske kan 
det också skapas underlag för viss kommersiell service i 
närheten av riksväg 55. Sjöns litenhet gör att endast 
kanotturismens behov måste beaktas när det gäller 
naturhamnar. 
 
Vi ser därför positivt på att Länna blir ett 
utredningsområde för LIS. 
 
Område 8, Åker styckebruk Visnaren 
Banvallen längs norra Visnarstranden kommer enligt de 
överenskommelser som har träffats med Trafikverket att 
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tas över av Strängnäs kommun. Det ger möjligheter som 
kan öka Åkers styckebruks attraktionskraft som bostadsort. 
 
Banvallen kan omvandlas till en GC-väg och förses med 
planteringar så att en status av strandpromenad uppnås. 
Enköpings å-område kan ses som förebild. En ny badplats 
kan skapas mot vallen vid Lundbykärret genom 
utfyllnader. En ny trafikstruktur som avlastar Forsavägen 
kan ytterligare förbättra miljön i området. I det högt 
belägna Riaskogen bör det vara möjligt (trots en 
fornlämning) att tillskapa några villatomter mot 
Forsavägen med utsikt över sjön. 
 
Tillsammans med nya hus, som en fastighetsägare avser att 
bygga på området för gamla trädgårdsmästeriet, kan 
området vid Forsavägen få ökad attraktivitet och bidra till 
att Åker får ett ”samhällsmärke” som attraktiv bostadsort 
med en ”guldkust” och höjda fastighetspriser. Höjda 
fastighetspriser är nödvändiga för att skapa ekonomi i nytt 
bostadsbyggande och för att Åker skall kunna motivera 
skattefinansierade investeringar. 
 
På den västra stranden så kan området mellan Sjöliden och 
nuvarande badplatsen, ibland kallad Talluden, utvecklas 
för besöksnäring. Även viss bostadsbebyggelse bör kunna 
möjliggöras, även om konflikt kan uppstå om åsen avses att 
utnyttjas som grundvattentäkt. 
 
Vi är däremot tveksamma till annat än mycket liten 
kompletteringsbebyggelse vid Ulva. Bättre förbindelse med 
stranden och en badbrygga där ser vi som positivt, men 
området bör få behålla sin karaktär av ”vildmark”, vilket är 
attraktionen för de kanotturister som färdas längs 
Marvikarna. 
 
Vid nordöstra Visnaren ligger ett sågverk, lokaliserat dit 
1886 då Visnaren utnyttjades för transporter och 
sjöläggning av timmer. Sedan detta upphört är platsen inte 
längre optimal för verksamheten, även om stora 
investeringar har gjorts. I ett längre perspektiv kan därför 
området bli mycket attraktivt för bostadsbebyggelse och ge 
Åker ett nytt ansikte och högt värde som bostadsort. 
 
Mariefredspartiet ser därför mycket positivt på att Åkers 
styckebruk blir ett LIS-område. 
 
Dricksvattenförsörjning 
Vattenförsörjningen i det kommunala nätet sker sedan 
2009 genom en ledning till Stockholm Vattens knutpunkt 
vid Ekerö. Vid ett längre avbrott än 24 timmar uppger 
Sevab att de då avser att mata nätet från 
industrivattenverket i Ulvhällsviken. Information om att 
vattnet då måste kokas om det skall drickas kommer att 
göras med högtalarbilar och andra informationskanaler. 
Det tar sedan ca 3 dygn innan bakterielogisk analys kan 
avgöra om vattnet är drickbart eller ej. 

 
 
 
Industrivattenverket i Ulvhällsviken är i 
dagsläget inte registrerat enligt 
livsmedelslagstiftningen som 
reservvattenverk. Frågan om 
reservvattenförsörjning lyfts i Blåplanen 
för vidare diskussion. 
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Reservvattenverket, belägget i samma byggnad som 
industrivattenverket, är i princip avställt. När avtalet med 
Stockholm Vatten träffades gjorde Stockholm Vatten en 
riskanalys. I denna ingick att reservvattenverket skulle 
underhållas och provköras så att vatten av 
dricksvattenkvalité skulle kunna matas ut i nätet inom 24 
timmar. Denna riskanalys är därför inte aktuell. 
 
Genom vattenledningen köps knappt 7 000 m3/dygn eller 
2,4 milj m3/år. Stockholm Vatten uppger att de trots den 
stora befolkningstillväxten inom sitt distributionsområde 
inte har några kapacitetsproblem. De har inte ens gjort 
någon utredning om ökad kapacitet, uppgav Stockholms 
Vattens Stefan Rosengren som är ansvarig för 
distributionsnätet vid vårt samtal med honom i februari 
2012. Stockholm Vatten har avtal med dykare och annan 
underhållspersonal som snabbt kan laga läckor. En sådan 
uppstod i en koppling utanför Ekerö. Den var dock 
reparerad innan vattentornen i Strängnäs var torra. 
Rosengren menade att sannolikheten för ett längre avbrott 
på ledningen är mycket låg. 
 
Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, är minoritetsdelägare i 
Sevab. De ansvarar i dagsläget för sju dricksvattenverk. Det 
största verket, Hyndevadsverket, tar vatten ur Eskilstunaån 
och infiltreras i en närbelägen ås. Näten är inte 
sammanhängande. Fem av de mindre verken planeras att 
avvecklas. I vårt samtal med EEMs Carina Färm (vVD), 
uppgav hon att de är mycket intresserade av samarbete 
runt Mälaren. Troligen har dock inte EEM utan utbyggnad 
någon reservvattenkapacitet som skulle kunna försörja 
Strängnäs. 
 
Ingen av de grusåsar som inventerats i Blåplanen verkar 
ensamma, inte ens med konstgjord infiltration, kunna 
försörja hela det kommunala VA-nätet. Om inte nya 
grundvattentäkter behöver utnyttjas minskas behovet av 
utökade vatten skyddsområden. Då minskar konflikten 
med annan markanvändning. 
 
Mariefredspartiet tror därför att för att utan allt för höga 
kostnader öka redundansen och kapaciteten bör i första 
hand en parallell-ledning till Stockholm Vatten utredas. 
Nackdelen är beroendet av en leverantör. Det bör därför 
också utredas om ett samarbete med en eller flera av 
kommunerna Eskilstuna, Enköping och Västerås kan bilda 
grunden för ett vattnets Mälarnät, med ledningar som 
förbinder de olika kommunala näten och även med 
Stockholm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avlopp 
Sevab har idag två avloppsreningsverk varav ett i 
Mariefred, Ärnäs, med tillstånd för 9500 pe 
(personekvialenter). Verkets tekniska kapacitet är dock 
betydligt lägre. Idag är vatteninläckaget stort i 

 
Avloppsreningsverkens nuvarande och 
framtida kapacitet behandlas inte i 
Blåplanen. Frågan kan bättre behandlas i 
exempelvis en vatten- och avloppsplan. 
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ledningsnätet. Dessa inläckage är troligen större än från de 
dagvattenanslutningar som finns i Mariefred. Om inte 
inläckagen tätas, dagvattenanslutningarna byggs bort, eller 
verket byggs ut kan det inte ta emot mycket mera än de 
områden i Edsala-Kalkudden och Jagbacken som nu byggs. 
Utbyggnadsmöjligheterna är dock ganska goda, uppgav 
Sevabs Joel Lybert i samtal med oss i mars 2012. 
 
Mariefredsverket försörjer Mariefred, Marielund och 
Jagbacken. Det finns ingen förbindelse med övriga delar av 
Sevabs avloppsnät. 
 
Övriga delar av nätet är anslutet till Sevabs 
avloppsreningsverk i Ulvhäll, Strängnäsverket. Det har 
tillstånd för 50 000 pe. I detta verk behandlas också slam 
från enskilda avloppsanläggningar. En rötkammare för 
biogas finns men används inte pga otätheter och 
betraktades därför 2010 som avställd. 
 
Strängnäsverket har sin utsläppspunkt strax utanför 
området i Ulvhällsviken. Det är dålig vattencirkulation där 
och utsläppspunkten ligger mindre än en km från grusåsen 
i Gorsinge naturreservat där vattnet till 
industrivattenverket infiltreras och tas ut. Intaget för detta 
vatten ligger strax utanför campingen i Löt. 
 
Problemen med inläckage är mindre i Strängnäsverkets 
avloppsnät än i Mariefreds. 
 
Båda vattenverken kan behöva byggas om för att klara 
strängare reningskrav. Sevab utreder därför såväl 
ombyggnader, omlokaliseringarna, möjliga ihopbyggnader 
eller anslutningar t ex till Södertälje. Utredningarna är 
breda och görs med två olika konsultfirmor för att få 
oberoende förslag och analyser, uppgav Lybert. 
 
Lybert menade att det blir mycket dyrt att bygga ut nät, 
både för el, vatten och avlopp när nybebyggelsen sprids på 
så många områden. Även om bara ett hus blir byggt så 
måste de dimensionera försörjningsledningarna för ett 
fullbebyggt område. En mera koncentrerad bebyggelse 
närmare tätorterna sänker kostnaderna. 
 
Mariefredspartiet anser att samhällsplaneringen bättre 
måste ta hänsyn till VA-nätens kapacitet och 
utbyggnadskostnader. Språngvisa kostnader uppstår som 
kan bli svåra att finansiera från VA-kollektivet. 
 
Att ersätta enskilda avloppsanläggningar är inget 
självändamål och miljökraven kan uppfyllas även på andra 
sätt. Det gäller i synnerhet om WC-vattnet går till slutna 
tankar som hämtas med lastbil och renas i 
Strängnäsverket. 
 
Höga miljökrav kan uppfyllas även med enskilda eller 
gruppvisa avloppsanläggningar med egen slamavskiljning. 

Noteras. Det är dock avloppsreningsverk 
som avses, inte vattenverk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse SAMRÅDSHANDLING  52(58) 

Blåplan – ett underlag till kommunens 
översiktsplanering 

2013-06-03  PBN/2010:200 

 

 

Drift, underhåll och tillsyn av enskilda anläggningar med 
goda miljöprestanda kan dock vara ganska höga. Vid tät 
bebyggelse är kommunal VA tekniskt sett billigare. De ger 
också enklare möjlighet till biogasproduktion. 
Avfallskvarnar kan förbättra ekonomin för 
biogasproduktion och erbjuda ett bekvämt och billigt sätt 
för hushållen att hantera organiskt avfall. Ett ökande antal 
kommuner anpassar sina VA-system för detta. 
 
Andra kortare kommentarer till Blåplanen 
 

 
 
 
 
 
 
Noteras. Frågorna bör dock behandlas i 
en övergripande VA-strategisk plan.  

 
 
 

Sid 25 Mariefreds Båtklubb har ett klubbhus på södra 
området. 
 
Sid 26 Båtlinjer mellan olika bostadsområden inom 
tätorten nämns. Tyvärr har någorlunda snabbgående 
passagerarbåtar mångdubbelt högre bränsleförbrukning 
per personkilometer än landsvägsfordon. Det är ett av 
skälen till att sådan trafik sällan är konkurrenskraftig, även 
ur ett resurs- och miljöperspektiv. Det är dock givetvis 
mycket trevligt om sådana linjer ändå kan anordnas. Det 
kan tillföra Strängnäsmiljön nya värden. 
 
 

Informationen har lagts till i Blåplanen. 

Sid 30. Angivna siffran 10 000 m3/dygn är för hög. 
Medeldistributionen ligger enligt Sevab på ca 200 000 
m3/månad, dvs. knappt 7 000 m3/dygn. 
 

På SEVAB:s hemsida anges att ca 10 000 
m3/dygn distribueras. 

Sid 32. Felskrivning. Livsmedelsverkets föreskrifter gäller 
om vattenuttaget är mer än 10 m3/dygn, inte per sekund. 
 

Enheten har ändrats i handlingen. 

Sid 35. Det bedrivs fortfarande jordbruk på Berga. Om det 
är lika intensivt som tidigare är okänt för oss. 
 
 
Sid 45. Vi instämmer helt i att ingen ny bebyggelse bör få 
anläggas utan anknytning till befintlig i Åkers Bergslag. 
 
Sid 68. ”Korttidsparkering” för båtar bör finnas. Många 
båtbesökare upplever det nog idag osäkert hur länge man 
kan ligga i en kommersiell gästhamn utan att betala 
dygnshyra. 
 
Sid 69. Mälsåker har idag en bra brygga tillgänglig för alla. 
Även mindre passagerarbåtar kan lägga till där. Området 
behöver utvecklas för att ge ekonomi till verksamheten på 
slottet. 
 

Handlingen har kompletteras med 
information om att ett visst jordbruk 
fortfarande bedrivs. 
 
 
 
 
Noteras. Som framgår av Blåplanen 
fortskrider arbetet med denna fråga. 
 
 
 
 

Sid 70. Mariefreds camping har önskemål om att lägga ut 
en båtbrygga på kommunens mark vid vattnet. Om SS 
Mariefred kan angöra vissa turer här kan det bli en 
attraktion. 
 

Synpunkten har lagts till under 
vidareutveckling av befintliga 
funktioner/hamnområden. 

Sid 71. Rådgivning om fyrtaktsmotorer etc är inte en 
kommunal uppgift. Det finns många andra organisationer 
som gör det. 

Det är riktigt att andra organisationer 
kan genomföra rådgivningsprojekt. 
Information och rådgivning inom 
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miljöbalkens område är också en uppgift 
för den kommunala tillsynsmyndigheten.  

Sid 72. Fler mottagningsstationer för toalettavfall kommer 
att behövas. Förbud mot utsläpp från vattentoaletter från 
fritidsbåtar införs 2015. 
 
Sid 73. De ”motstående intressen” som anges i 
Ulvhällsviken är Sevabs avloppsutsläpp respektive samma 
företags vatteninfiltration i åsen vid Gorsingeholms 
naturreservat ca 900 m därifrån. 
 

 

Sid 76. I Blåplanen anges ”Naturvårdsverket trycker dock, i 
sin handbok om utvidgat strandskydd, på att det ska finnas 
värden i ett område som måste säkras för att det ska var 
rimligt med en utvidgning av strandskyddsområden.” 
Någon sådan formulering eller betoning finns inte i 
Naturvårdverkets handbok 2010:4. Däremot en förklaring 
och arbetsmetodik för att uppfylla Miljöbalkens villkor för 
utökat strandskydd. Se vårt avsnitt om utökat strandskydd 
på sid 3 i detta yttrande. 
 

Se sid 10 i Naturvårdsverkets handbok, 
punkt 3.3.  

  

XX. Friluftsfrämjandet 
 

 
Friluftsfrämjandets önskemål rörande blåplanen / planen 
för Visholmen 
 
I samband med ett möte 2010 om Visholmen skrev vi ett 
längre brev, som jag bifogar även nu. 
 
I korthet går våra önskemål i alla fall ut på: 
1. Att möjlighet till ett kajakförråd på Visholmen eller på 
annan lämplig (på kort avstånd från centrum, möjlighet att 
köra bil till förrådet) plats (till exempel Nabbviken) 
iordningställs. Totalt behöver vi motsvarande två 20-fots 
containrar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen har ställt sig positiv till 
anläggande av kajak-/kanotförråd i det 
antagna programmet för Visholmen.  
 
 
 
 

2. Att det iordningställs lämpliga platser att komma till 
Mälaren runt Tosterön. Detta gäller inte bara oss, utan 
även sportfiskare etc. Det finns bra platser, men på vissa av 
dessa finns det mer eller mindre berättigad ovilja att 
allmänheten får tillgång till dessa platser med bil. Platser vi 
är intresserad av är Tynäs, Bråviken, Morrarö, Oknöbadet, 
Logarn, Edeby, Brunsåker, Björktorp och Sanda. 
 
Hör gärna av dig om något är oklart. Jag utvecklar gärna 
våra önskemål. 
 
Vid sidan om Friluftsfrämjandets verksamhet planerar jag 
personligen att arrangera en tävling, Tosterö runt. Det blir 
ett kanotmaraton som har potential att bli mycket stort. 
Syftet är att marknadsföra paddling på hösten som 
företeelse, och att marknadsföra Strängnäs som en viktig 
ort för detta. 

Behovet av dessa typer av platser lyfts i 
Blåplanen. Inför det fortsatta arbetet med 
Blåplanen och kommunens arbete med 
turism- och rekreationsfrågor tas gärna 
mer detaljerade förslag emot vad gäller 
lämpliga platser.   



Samrådsredogörelse SAMRÅDSHANDLING  54(58) 

Blåplan – ett underlag till kommunens 
översiktsplanering 

2013-06-03  PBN/2010:200 

 

 

 
Friluftsfrämjandets önskemål inför omdaningen 
av Visholmen  
Friluftsfrämjandet i Strängnäs är Södermanlands äldsta 
och en av Sveriges äldsta avdelningar inom 
Friluftsfrämjandet. Sedan 1933 har vi ideellt arbetat för att 
erbjuda Strängnäsborna – barn, unga och vuxna – ett rikt 
och varierat friluftsliv. Vår verksamhet idag omfattar en 
stor barnverksamhet i olika kommundelar samt kanot, 
kajak och långfärdsskridskor. Vi har i dagsläget omkring 
300 medlemmar. 
 
Friluftsfrämjandet på Visholmen idag 
Sedan 2 år disponerar Friluftsfrämjandet genom Strängnäs 
Kommun ett kajakförråd längst ut på Visholmen. Det har 
starkt bidragit till att främja kajakintresset i Strängnäs. 
Idag har vi ca 75 intresserade och/eller aktiva personer 
som deltar i våra kajakarrangemang, vilka omfattar prova-
på-tillfällen, nybörjarkurser, kvällsturer, dagsturer och 
helgturer under hela den isfria säsongen (mars/april-
december). 
 
I kajakförrådet förvaras Friluftsfrämjandets egna kajaker, 
vilka hyrs ut till deltagare som inte disponerar egna 
kajaker. Dessutom erbjuder vi våra medlemmar en 
förvaringsplats - Här kan de som inte har möjlighet att 
förvara sin kajak i hemmet nyttja den för motion och 
rekreation. En omedelbar närhet till vatten är naturligtvis 
en förutsättning, men även en närhet till centrala 
Strängnäs är en stor fördel då det innebär att vi lättare kan 
samarbeta med till exempel skolor. Idag förvaras ca 12-15 
kajaker i förrådet, men vi tror att efterfrågan kan komma 
att öka. 
 
Vi tror att en möjlighet att förvara sin kajak centralt nära 
vatten är något som lönar sig för kommunen. Vi vet att 
minst en familj valt att flytta till Strängnäs just på grund av 
denna möjlighet. Valet stod mellan Södertälje, Nykvarn, 
Strängnäs och Eskilstuna. Vi har även mött stort intresse 
från nyinflyttade pensionärer, som ofta valt att bo i 
lägenhet, då de ser kajakpaddling som en bra fritids- och 
träningsaktivitet. 
 
Vi hyr ut våra kajaker till medlemmar i samband med våra 
evenemang till självkostnad, men agerar inte 
kommersiellt. 
Eftersom vi ofta har Visholmen som utgångspunkt för våra 
turer nyttjar vi naturligt nog också stränderna vid 
Visholmen för i- och upptagning av kajaker. Idag finns 
ingen särskild plats för detta. 
 
På vintrarna har vi skridskoturer, vilka ofta utgår från 
Västerviken eller Visholmen. Då flera deltagare kommer 
resande är goda parkeringsmöjligheter en bidragande 
orsak till val av startplats. Vidare naturligt issäkra ställen 
där det också är lätt att gå av/på isen. 

Ett program för Visholmen har antagits. 
Genomförande av programmets 
intentioner har påbörjats. Framförda 
synpunkter angående Visholmen har 
därför skickats vidare till Mark- och 
exploateringsenheten.  
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Friluftsfrämjandet disponerar också 8 kanadensare samt 
en kanotkärra (släpkärra med ställning) för uthyrning. 
Dessa är mycket populära att hyra av kommunens skolor t 
ex. Idag förvaras dessa hos en privatperson i brist på annan 
plats. 
 
Friluftsfrämjandets önskemål och vision om 
Visholmen 
Visholmen är en unik miljö med sitt centrala läge och med 
naturligt fokus på omgivande vattenmiljö. Det 
känns därför naturligt att lyfta fram dessa fördelar och 
öppna Visholmen för olika former av vattenaktiviteter. 
Badplatsen är självklar, men också t ex kanot, kajak, 
vindsurfing o dyl. En förutsättning för dessa verksamheter 
är att det går att transportera utrustningen (närliggande 
parkeringsplatser och/eller möjlighet att komma nära 
startplats med bil för av/pålastning), samt förstås 
förvaringsutrymme. 
 
Genom att lyfta fram de vattennära kvaliteterna med 
Visholmen och Strängnäs är vi övertygade (redan empiriskt 
bevisat!) att detta kan utnyttjas för att göra Strängnäs 
attraktivt för många som önskar ett aktivt friluftsliv. 
 
Strängnäs har mycket goda förutsättningar att locka såväl 
turister som bofasta genom att bättre ta tillvara det unika 
vattennära läget. Mälaren har ett antal fördelar för just 
kajakpaddling, inte minst under för- och eftersäsong 
framför skärgården. Genom att man kan nå nästan alla 
platser runt Mälaren med bil blir det lätt att kunna 
arrangera turer med olika start- och slutmål. Vi ser också 
möjligheter att kanske sätta Strängnäs på kartan genom att 
arrangera ett större kajakarrangemang. 
 
Tack vare väg 55 kan man paddla runt Tosterö-Aspö-
(Oknö) utan att vara speciellt långt från ett ställe att 
påbörja eller avsluta en tur på någon gång. Det är därmed 
lätt att anpassa turer efter väderförhållanden och 
erfarenhet. En tur (liknande 
http://www.paddla.se/orustrunt/) skulle kunna arrangeras 
under t ex oktober. 
 
För att underlätta denna typ av turism önskar vi att 
kommunen underlättar tillträde till Mälaren vid olika 
sommarstugeområden där vissa vägar ibland är skyltade 
som privat väg. Önskvärt vore en tydlig skyltning 
till platser där man kan lägga i kanoter, kajaker och mindre 
båtar, samt var man lämpligen parkerar sin bil under tiden 
man är ute. 
 
Andra aktörer 
Friluftsfrämjandet driver ingen kommersiell verksamhet 
och har inte heller planer på att göra detta, varför vi 
självklart är öppna för att kommunen också planerar för 
eventuell kommersiell uthyrare, men också för 
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kommunens medborgare som har egen utrustning samt 
föreningsbedriven verksamhet, så som Friluftsfrämjandet. 
 
Vi tror att det finns en kommersiell potential i att hyra ut 
kanoter, kajaker, ev små motor- och segelbåtar sommartid 
i anslutning till Visholmen. En liknande verksamhet i 
Tranås omsätter på en säsong ca 300 000 kr på 
sommarmånaderna. 
 
Vi tror att en kommersiell kajakuthyrare skulle gynna 
Friluftsfrämjandet på så sätt att våra medlemmar som inte 
har en kajak kan hyra en på ett lite smidigare sätt än nu om 
det handlar om paddling utanför vår verksamhet. 
  
Vi tror att Friluftsfrämjandet kan gynna en kommersiell 
verksamhet på så sätt att vi skapar en kommersiell bas för 
uthyrning även andra månader än sommarmånaderna. En 
kommersiell aktör skulle kunna ha en mycket längre 
säsong i Strängnäs än på andra orter. 
 
Önskemål 
Friluftsfrämjandet ser därför följande önskemål på/kring 
Visholmen: 
· Fortsatt tillgång till kajakförråd för föreningens och 
medlemmars kajaker. Vi tror att vi inom en snar framtid 
har behov av ca 30 kajakplatser. Det innebär förråd i 
storleksordningen av två st 20 fots containrar. Vi kan tänka 
oss just containrar, men vi tror det är mer estetiskt med 
förråd byggda i en mer smakfull stil. Förrådet måste kunna 
förses med mycket gott stöldskydd. 
· Om möjligt, även förvaringsmöjlighet för kanadensare 
samt kärra (obs ca 2,5 meter hög). Accessväg för bil måste 
finnas för denna. 
· Iläggsställe för kajaker och kanoter i omedelbar närhet till 
förrådet, t ex en liten strandremsa med en kort liten 
flytbrygga. 
· Möjlighet att transportera kajaker och kanoter med bil 
till/från iläggsställe/förråd eller nära detta 
· Parkeringsplatser i närområdet (behöver inte vara i direkt 
anslutning till förråd) 
· Om intresse finns ser vi gärna även kommersiell 
uthyrning i anslutning. Eventuellt kan hyresintäkter för 
denna delvis finansiera anläggningen. 
· Då Friluftsfrämjandet bedriver ideell verksamhet utan 
ekonomiskt överskott är det vårt önskemål att även 
fortsättningsvis kunna disponera förråd utan kostnad 
härför. 
· På sikt eventuellt iordningsställda startmöjligheter på 
andra ställen runt Mälaren för att kunna erbjuda 
varierande paddling under för- och eftersäsong (jämför t ex 
kanotleden genom Åkersjöarna). 
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XX. Skogsstyrelsen  
 
Skogsstyrelsen har tagit del av forslaget. Vi ser det som 
positivt att Strängnäs kommun tar fram ett bra verktyg för 
att få en sammanhållen bild av hur kommunens 
vattenresurser i olika former ska hanteras. 
Vattnet har en stor betydelse för skogens förmåga att 
producera skogsråvara, många naturvärden är knutna till 
olika typer av vattenmiljöer. Vattnet har också stor 
betydelse for rekreationen i och i anslutning till skogliga 
miljöer. 
 

 

Området längs Mälarens stränder ingår i en värdetrakt i 
"Strategi för formellt skydd av skog i Södermanlands län", 
Skogsstyrelsen Nr 2006:7. De värdefulla skogstyperna i 
området är ädellövskog och triviallövskog med 
ädellövinslag, med framför allt ekhagmarker och slutna 
ädellövsskogar som de värdefullaste inslagen, vilket gärna 
får vägas in i samband med exploatering av skogsmark till 
annan markanvändning t.ex. bebyggelse. 
 

Mot bakgrund av pågående 
regeringsuppdrag (angående utvärdering 
och översyn av tillämpning och utfall av 
det nya regelverk för strandskydd som 
trädde i kraft 2009 och 2010) har det 
bedömts som olämpligt att inom 
kommunen arbeta vidare med frågan om 
LIS (områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen) innan resultatet av 
uppdraget redovisats. Sedan det tidiga 
samråd av Blåplanen som genomfördes 
2012-01-05 - 2012-03-05 har därmed 
några större förändringar i aktuellt 
kapitel inte gjorts utan kommer att göras 
inför utställning och granskning av 
kommunens nya översiktsplan. 
Underlaget angående värdefulla 
skogstyper kommer att beaktas inför 
nästa revidering av Blåplanen. 
 

Skogsstyrelsen arbetar med kompetensutveckling och 
lagtillsyn mot den skogliga sektorn for att undvika negativ 
påverkan på vattenmiljöer, vattendrag och sjöar som kan 
uppstå i samband med olika skogliga åtgärder. Vi ser gärna 
ett fortsatt och utvecklat samarbete i frågor med Strängnäs 
kommun som rör vatten och skogsbruk. 

 
 
 
Noteras. 

  

XX. Cykelgruppen i Stallarholmen, 
Cykelgruppen i Eskilstuna, Cykelfrämjandet 
Sörmlandskretsen 

 

 
Styrelsen för Cykelgruppen i Stallarholmen har läst igenom 
underlaget Blåplan daterad 2011-11-23 gällande 
kommunens översiktsplanering. 
 
Vi har konstaterat att innehållet i mycket liten utsträckning 
berör cykelanvändning och övriga aktiviteter som ingår i 
vårt verksamhetsområde, varför inga kompletterande 
synpunkter dessvärre kan framföras. 

 
 
 
 
’ 
 
 
 
Noteras. 
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