
  1 (8)                                                                 

 

 

Särskild sammanställning 
Botkyrkas översiktsplan – nu till 2040 

 
 

 

 

 

2014-04-09 
 
 
 
 

Iterio AB | Östgötagatan 12 | 116 25 Stockholm | 08 410 363 00 | info@iterio.se | www.iterio.se 

 
 

 1 (8) 



   
  
 
 
 

  2 (8) 

Iterio AB | Östgötagatan 12 | 116 25 Stockholm | 08 410 363 00 | info@iterio.se | www.iterio.se 

 

Innehåll 
 
 
Bakgrund 3	  
 
Hur har miljöaspekterna integrerats i översiktsplanen 3	  
 
Har slutsatser i miljöbedömningen och synpunkter från samråd och 
utställning beaktats i planarbetet 4	  
 
Skälen till att planen har antagits i stället för de alternativ som varit 
föremål för överväganden 6	  
 
Åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning 7	  
 
Information om att översiktsplanen antagits 8	  
 
Medverkan 8	  
 
 
       
 
  



   
  
 
 
 

  3 (8) 

Iterio AB | Östgötagatan 12 | 116 25 Stockholm | 08 410 363 00 | info@iterio.se | www.iterio.se 

 

Bakgrund 
 
I samband med att en översiktsplan antas ska en särskild sammanställning enligt 6 kap. 16 § 
miljöbalken upprättas. Syftet med denna särskilda sammanställning är att samlat redovisa 
överväganden och det slutliga resultatet av miljöbedömnings- och planeringsprocessen. Ge-
nom att redovisa överväganden och hur synpunkter och förslag beaktats, ges en större insyn 
i planerings- och beslutsprocessen. Den särskilda sammanställningen utgör en del av be-
slutsunderlaget och ska fungera som stöd för antagandebeslutet på samma sätt som utställ-
ningsredogörelsen. Denna promemoria har därför upprättats inför antagande av Botkyrka 
kommuns översiktsplan. 
 

Hur har miljöaspekterna integrerats i 
översiktsplanen	  
 
Miljöfrågorna fanns med tidigt i planprocessen som en grundläggande utgångspunkt för 
översiktsplanearbetet. Botkyrka kommun har en vision för den framtida utvecklingen. Vis-
ionen lyder ”Framtidens Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kon-
traster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för en hållbar fram-
tid”. För att gå vidare från den övergripande visionen formulerades fem planeringstrategier: 
Leva klimatsmart, Plats att växa, Hemma i storstaden, Nära till storstadsnatur och Utrymme 
för kreativitet. Strategierna ligger till grund för den markanvändningsstrategi som redovisas 
i översiktsplanen. De har också varit en viktig grund i den tidiga medborgardialogen - Sam-
tal om framtiden. Strategierna konkretiseras i översiktsplanen genom planeringsprinciper för 
hur Botkyrkas framtida utmaningar ska mötas och hanteras.  
 
En miljöbedömning har genomförts parallellt med översiktsplanen. Denna process genom-
fördes i två steg. Inför samråd gjordes en översiktlig miljöanalys där betydelsefulla miljöa-
spekter idag och i framtiden identifierades. I analysen redogjordes för vilka miljöfrågor som 
behövde integreras och utredas inom ramen av översiktsplanen. I denna analys presenterades 
även en preliminär avgränsning av kommande miljökonsekvensbeskrivning. Detta arbete 
utfördes av en oberoende konsultfirma. Analysen var en del av underlaget inför samråd och 
miljöbedömningsarbetet inleddes i och med detta parallellt med översiktsplaneprocessen.  
 
Tidigt i miljöbedömningsprocessen genomfördes också en workshop där delar av kommu-
nens samlade expertis deltagit i att ringa in miljöförutsättningarna för kommunens över-
siktsplanering. Resultatet av denna workshop utgjorde en viktig grund för det fortsatta arbe-
tet med både översiktsplanen och miljöbedömningen. De mest betydelsefulla frågorna hand-

Den särskilda sammanställningen ska redovisa (MB 6 kap.16 §):  
 
• hur miljöaspekterna har integrerats i planen 
• hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har beaktats 
• skälen till att planen har antagits i stället för de alternativ som varit föremål för övervä-
ganden 
• åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den betydande miljö-
påverkan som genomförandet av planen medför. 
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lade om bevarandet och förstärkning av gröna samband, vattenkvalitet i kommunens sjöar 
och vattendrag samt buller och luftkvalitet. Betydelsefulla frågor och utmaningar har häref-
ter fångats upp och har succesivt arbetats in i översiktsplanen genom olika planeringsprinci-
per samt i själva markanvändningsstrategin. 
 
I det andra steget, utställningsversionen, upprättades en komplett miljökonsekvensbeskriv-
ning (MKB). Det var först i detta skede som en regelrätt MKB upprättades. För att få obero-
ende konsekvensbedömningar utfördes MKBn av en oberoende konsultfirma. 
 

Har slutsatser i miljöbedömningen och synpunkter 
från samråd och utställning beaktats i planarbetet 
 
Hur arbetet med miljöbedömningen integrerats med översiktsplanearbetet samt hur resultatet 
av denna har fått påverka inriktning och innehållet i själva översiktsplanen, beskrivs kort i 
avsnittet ovan.  
 
Den inledande miljöanalysen och MKBn har funnits med som ett underlag vid alla beslut 
kring samråd, utställning och antagande av översiktsplanen. Dess innehåll har beaktats och 
legat till grund för fortsatta arbeten och tagna beslut. Vad gäller planprocessen i övrigt fast-
slog politikerna i Botkyrka tidigt att arbetet med att ta fram en ny översiktsplan skulle ske i 
en bred demokratisk process. År 2011 genomfördes därför en inledande samtal om framti-
den. Denna inledande dialog var mer än det som formellt krävs av medborgarinflytande i 
översiktsplaneprocessen. Sammanlagt 350 Botkyrkabor satt ned, ritade på̊ kartor och disku-
terade framtidsfrågor och utmaningar. Många som var med hade aldrig tidigare deltagit i 
motsvarande möten med kommunen. Samtalen var lärorika och inspirerande och gav kom-
munens politiker och tjänstemän ett rikt underlag för det fortsatta planarbetet.  

Den inledande miljöbedömningen (så kallade miljöanalysen) som påbörjades tidigt i över-
siktsplaneprocessen, var ute på samråd parallellt med översiktsplanen under fyra månader. 
Samrådsförslaget har förts ut till medborgare, föreningar, näringsliv och andra sammanslut-
ningar som är aktiva i Botkyrka genom:  

• Uppdaterad webb med synpunktshantering  
• Två̊ bemannade mobila utställningar, uppställda två veckor i varje stadsdel  
• Dialogforum i varje stadsdel  
• Återkoppling till de som medverkade i Samtal om framtiden 2011  
• Särskild inbjudan till ett statistiskt urval av Botkyrkabor  
• Annons i Södra sidan och Dagens nyheter 
• Näringslivsforum  
• Ungdomsfullmäktige  
• Heldagsworkshop med Elevråd  

I övrigt skickades en remisskrivelse till interna nämnder och bolag, föreningar, grannkom-
muner, Länsstyrelsen och andra myndigheter så att de kunde lämna synpunkter på miljöana-
lysen och översiktsplanen. 
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Efter samrådet bearbetades översiktsplanen och miljöanalysen gjordes om till en regelrätt 
MKB. Utställningsversionen av översiktsplanen och MKB fanns tillgängliga i kommunens 
stadsdelar i två månader, på medborgarkontor eller på bibliotek. Den formella utställningen 
var i kommunhuset i Tumba. Denna gång gjordes också en remissrunda men enbart till ex-
terna mottagare. Nedan aktiviteter genomfördes under utställning:  

• Återkoppling via e-post till privatpersoner som tidigare deltagit i dialoger om över-
siktsplanen och som önskat få mer information.  

• En annons om utställningen fanns i Södra sidan, Mitt i och Dagens nyheter.  
• Uppdaterad webb och synpunktshantering. 
• Dialogforum Grödinge. 

Under vare sig samråd eller utställning har några synpunkter som varit direkt riktade mot 
utformningen eller innehållet i miljöanalysen eller MKBn framförts. Samrådet resulterade i 
totalt 92 yttranden som gällde själva översiktsplanen, medräknat minnesnoteringar från dia-
logforum, näringslivsforum, ungdomsfullmäktige och elevråden. Under utställningen inkom 
19 yttranden. Den sammantagna slutsatsen av samråd och utställning var att kommunens 
principiella vilja är relevant. Nedan ges några exempel på strategiska nyckelfrågor som det 
inkommit synpunkter kring både under samråd och utställning. Dessa synpunkter har föran-
lett förtydliganden och ändringar i översiktsplanen:  
 

•  Redovisning av landsbygdens utveckling har förtydligats efter samråd. 
•   Förtätning och byggnation på jordbruksmark. I utställningshandlingen komplettera-

des översiktsplanen med länsstyrelsens klassning av jordbruksmarken.  
•    Efter samråd kompletterades översiktsplanen med en karta över kommunens Kul-

turmiljöprogram (som ska antas i maj 2014). Den lyfter fram miljöer som speglar 
kommunens utveckling från forntid fram till idag. Programmet tydliggör miljöernas 
kulturhistoriska karaktärsdrag och anger riktlinjer för framtida plan- och bygglovs-
hantering. 

•  Efter samråd förtydligades redovisningen av riksintressen och mellankommunala 
planeringsfrågor med bäring på risk- och säkerhet. 

•   Kommunens tillämpning och rekommendationer avseende avsteg från bullerriktvär-
den samt redovisning av miljökvalitetsnormer förtydligades efter samråd.  

•  Redovisning av bland annat cykelstråk, luftföroreningar, så kallade riskområden 
(MIFO-områden och Seveso-anläggningar) förtydligades efter samråd.  

•   Översiktsplanen redovisar bebyggelse vid nuvarande plats för fjärrvärmeproduktion 
(Fittjaverket). Kommunen har uppfattningen att vattenskyddet väger tyngre på lång 
sikt (redovisas genom vattenskyddsbestämmelser samt förslag till nytt riksintresse). 
SöderenergiAB och Länsstyrelsen har emellertid uppfattningen att fjärrvärmepro-
duktionen är ett tyngre och mellankommunalt intresse och har inkommit med syn-
punkter kring detta. Kommunens inställning kvarstår och översiktsplanen föreslår 
härmed även inför antagande, en avveckling av Fittjaverket till förmån för bostads-
bebyggelse. 
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Skälen till att målbild 2040 har antagits i stället för 
de alternativ som varit föremål för överväganden 

Sammanfattningsvis bedöms kraven på rimliga alternativ (6 kap. 12 § första stycket miljö-
balken) vara uppfyllt. MKBn för Botkyrkas översiktsplan studerar planens huvudalternativ 
(markanvändningsstrategin målbild 2040), ett framtidsscenario LågLåg samt ett så kallat 
nollalternativ. Som nollalternativ studerades nuvarande översiktsplan från 2002. Nollalterna-
tivet skall illustrera den troliga utvecklingen om inte översiktsplan 2014 skulle antas. De 
som är relevant är att beskriva de förändringar och exploateringar som nuvarande översikts-
plan möjliggör och som ännu inte realiserats. Som jämförelsealternativ studerades ett scena-
rio LågLåg. Detta scenario beskriver en alternativ samhällsutveckling i kommunen. Scena-
riot speglar härmed inte en önskad framtidsutveckling, men är den troliga utveckling kom-
munen skulle möta utifall regionens ekonomiska förutsättningar m.m. skulle vända och reg-
ionen skulle tappa kraftigt i konkurrenskraft. 

Samtliga studerade alternativ bedöms på olika sätt påverka miljön, klimatet och hälsan i 
både positiv och negativ riktning. Översiktsplan 2014’s huvudprincip är att förtäta i kollek-
tivtrafiknära lägen. Målbild 2040 bedöms vara mer fördelaktigt än både nollalternativet och 
scenario LågLåg, främst med avseende på att minska negativ klimatpåverkan samt att hus-
hålla med naturresurserna. Ur ett regionalt perspektiv innefattar exempelvis den effektiva 
markanvändningen ett bevarande av både länets och kommunens natur, kultur- och rekreat-
ionsvärden. Samtidigt ger den ett bättre underlag för utbyggnad av befintliga och framtida 
kollektivtrafikförbindelser samt effektivt samnyttjande av teknisk infrastruktur, vilket skapar 
förutsättningar för att utsläppen av växthusgaser minskar, per person räknat.  
 
Sammanfattningsvis är bedömningen att huvudalternativet är mest fördelaktig ur regional 
klimatsynpunkt. Detta innefattar bland annat ett effektivt nyttjande av befintliga strukturer 
och att kollektivtrafik samt gång- och cykel kan få en större betydelse för kommuninvånar-
nas resor i vardagen. I detta avseende är målbilden bättre än både nollalternativet och scena-
rio LågLåg. Intentionen är att bevara så mycket som möjligt av de stora sammanhängande 
grön- och rekreationsområdena genom att i huvudsak bygga ut kommunens befintliga tätor-
ter genom förtätning. Den koncentrerade bebyggelsen gör att de stora sammanhängande 
grönområdena i hög grad kan sparas. Förtätningen inom de sammanhållna kärnorna ökar 
dock trycket på lokala natur- och parkområden som många gånger är av stor vikt för var-
dagsmotion, lek och utevistelse. Med robust kollektivtrafik och fler utbyggda gång- och cy-
kelvägar kan också tillgängligheten till kommunens friluftsområden samt Mälaren, öka. Det 
finns å andra sidan befolkningsgrupper som är mer beroende av rekreationsytor nära bosta-
den, till exempel äldre, funktionshindrade och små barn, som påverkas på ett negativt sätt 
om många lokala grönytor försvinner. Det finns också risk att slitaget på de stadsnära och 
urbana parkerna blir hårt och/eller att idag värdefulla närparker och sociala grönytor för-
svinner i och med att befintliga bebyggelseområden förtätas.  
 
På nästa sida redovisas ett värderosdiagram där de i MKBn studerade alternativen jämförs. 
För att få en heltäckande bild av målbild 2040´s och övriga alternativs konsekvenser bör 
dock kapitel 7 - Samlad bedömning, i MKBn läsas i sin helhet. 
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Cirkelns mitt representerar ett sämsta tänkbara utslag, medan cirkelns ytterkant representerar bästa tänkbara. Om vär-
dena binds samman skapas en bild, en värderos. Ju större bild, desto bättre är alternativet ur miljö- och hushållningssyn-
punkt, det vill säga minsta möjliga negativa miljöpåverkan. I denna figur framgår nollalternativet som en grön värderos, 
målbild 2040 som en blå och scenario LågLåg som en röd värderos. 

	  

Åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och 
övervakning  

I Boverkets handbok ”Miljöbedömning för planer och program – en vägledning” (Boverket 
mars 2006) anges att det kan vara svårt att i översiktsplaneskedet exakt ange hur uppföljning 
och övervakning av den betydande miljöpåverkan ska ske. I Naturvårdsverkets ”Handbok 
med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program (Naturvårdsverket, november 
2008) anges följande: ”Det yttersta ansvaret för uppföljningen har den kommun eller myn-
dighet som beslutat om antagandet av planen eller programmet. Det inbegriper även det 
ekonomiska ansvaret (MB 6 kap 18§, prop. 2003/04:116 s.44). Själva genomförandet av 
uppföljningen kan dock helt eller delvis utföras av en konsult eller verksamhetsutövare.”  

Översiktsplanens betydande miljöpåverkan ska följas upp i två avseenden. Kommunen ska 
dels kontinuerligt följa tillståndet i miljön och hälsoläget hos befolkningen, dels regelbundet 
identifiera och utvärdera i vilken grad översiktsplanens riktlinjer för miljö och hälsa får ge-
nomslag i kommunens planering och beslutsfattande. Uppföljning bör ske minst en gång 
varje mandatperiod. Inför varje uppföljning behöver beslutas om uppföljningens: 1. Behov 
(anpassas till hur stor den verkliga utbyggnaden och förändringen blivit), 2. Omfattning och 
innehåll (sakfrågor, mätpunkter och liknande) samt 3. Rapportering.  
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Den första delen av uppföljningen handlar om regelbunden uppföljning av miljö- och hälso-
tillståndet i kommunen. Detta sker lämpligen genom integrering och samordning av den 
miljöövervakning som förekommer av andra orsaker och kan med fördel kopplas till befint-
liga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem, vilket är lämpligt inte minst av eko-
nomiska skäl. Specifika uppföljningsåtgärder i varje särskilt fall kan också anges vid konkret 
tillståndsprövning och i samband med kommande detaljplaneläggning eftersom det med mer 
detaljerat underlagsmaterial är möjligt att bättre och tydligare bedöma miljökonsekvenserna 
och därför också ange relevanta åtgärder för uppföljning. I alla detaljplaner ska göras en så 
kallad behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan. Detta kan gälla till exempel 
utbyggnad av bostäder och verksamhetsområden eller omläggning av trafiksystem och 
vägar. För de projekt eller ärenden som kräver MKB finns möjlighet att tydligare beskriva 
vilken uppföljning som bör ske lokalt och hur den kan genomföras.  

Den andra delen av uppföljningen, som är specifikt inriktad på översiktsplanens direkta och 
indirekta miljöpåverkan, ska fokusera på de kommunala riktlinjer, strategier, program och 
planer varigenom översiktsplanens miljöintentioner bör få genomslag samt på efterföljande 
detaljplaneprogram och detaljplaner. Nödvändiga uppgifter för uppföljningen bör kunna 
hämtas från kommunens årliga budgetuppföljning. Från samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kommunledningsförvaltningen kan uppgifter kring till exempel hur många detaljplaner som 
varit föremål för miljöbedömning hämtas, liksom uppgifter om detaljplanernas huvudsakliga 
miljökonsekvenser. I samband med detta bör även avstämning göras gentemot Botkyrkas 
övriga miljöövervakning och de uppföljningar som görs inom ramen för till exempel miljö-
barometern.  

Inför kommunens aktualitetsförklaring av översiktsplanen ska insamlade uppgifter om över-
siktsplanens genomslag i efterföljande planer och program sammanställas och redovisas.  

Information om att översiktsplanen antagits 

Enligt 6 kap. 16 § miljöbalken ska den särskilda sammanställningen och översiktsplanen 
göras tillgängliga för dem som deltagit i samrådet. Botkyrka kommun har tillgängliggjort 
översiktsplanen och informerat om antagandet genom att lägga ut den antagna planen på̊ 
stadens webbplats (www.botkyrka.se/oversiktsplan). Den särskilda sammanställningen 
kommer också̊ att läggas ut på̊ kommunens webbplats och annonseras i lokaltidningen. Pro-
tokollet från kommunfullmäktige om planens antagande kommer att sättas upp på kommu-
nens anslagstavla. Myndigheter kommer att informeras genom brev (e-post) om att över-
siktsplanen antagits.  

Medverkan 

Den särskilda sammanställningen har tagits fram av Pernilla Troberg (Iterio AB).  

 

 


