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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Dnr: PLAN.2015.3

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
tillhörande

Grönplan för Katrineholm stad
Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2018-06-20

SAMRÅDETS UPPLÄGG
Planförslaget har samråtts med berörda fastighetsägare och myndigheter under tidsperioden 14
december 2017 till 28 februari 2018. Handlingarna har funnits tillgängliga på kulturhuset Ängeln
och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1. Handlingarna har även funnits
tillgängliga på kommunens hemsida och information om planen har lagts ut på sociala medier,
där det också funnits chans att kommentera. Medborgardialog har hållits på Kulturhuset Ängeln
den 16 och 18 januari 2018.
Plansamrådet har varit annonserat i Katrineholms Kuriren 14 december 2017.
INKOMNA YTTRANDEN
Inkomna yttranden har sammanställts och kommenteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen
nedan. Skrivelserna finns tillgängliga i sin helhet på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yttranden utan synpunkter
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Västra Sörmlands räddningstjänst
Trafikverket
Socialnämnden
Kulturnämnden
Villaägarna Västra Sörmland
Lantmäteriet

2018-02-15
2018-02-14
2018-02-21
2018-02-28
2018-02-28
2018-01-19

Yttranden med synpunkter
7. Privatperson 1

2018-01-20

Privatpersonen menar att de östra stadsdelarna (Laggarhult) glömts bort i den gröna planen.
Laggarhult har haft bra tillgång på fina friluftsområden men de börjar allt mer naggas i kanten på
grund av exploatering. Logistikcentrum växer och inkräktar på före detta skogsområden där
skidspår tidigare har dragits, grustaget tar sin plats med buller och sprängningar och Eriksberg
avverkar skog i allt större omfattning utan att hänsyn tas till friluftsaktiviteter (Stalls Backe och
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områdena till och runt Ramsjöhult). Skidspåren och vandringsstigarna blir färre och
skogsområdena minskar, menar privatpersonen som även tar upp kvarteret Havsörnen som
exempel på ett centralt skogsparti i Laggarhult som avverkas på grund av exploatering. Som följd
av exploateringen på Havsörnen ska en riktigt gammal ek och flera större tallar tas bort där det
idag finns steglits, nötväckor, domherrar, hackspettar och andra fågelarter enligt personen.
Det finns för få lekplatser i Laggarhult, menar personen. I kvarteret Havsörnen fanns det runt
1974 en lekplats som togs bort utan att ersättas och väl skötta och genomtänkta lekplatser lyser
med sin frånvaro i Laggarhult. De som finns har fallfärdiga gunghästar från parkens begynnelse
(runt 1974), en risig sandlåda och inte mycket mera. Privatpersonen frågar sig om kommunen
räknar med att dagens barn inte behöver lekplatser utan föredrar mobiltelefoner och datorer? Var
finns då målsättningen att locka barnen till lek och utevistelser? Personen tar upp att fina och
genomtänkta lekplatser byggs upp i t ex Stockholm och att det inte bara behövs tjusiga miljöer
vid trafikplatser som Talltullen (den är jättefin!), utan lite pengar borde även gå till barnens
utemiljö.
Privatpersonen poängterar att en grön plan för Katrineholm inte bara bör behandla parker i
stadskärnan och promenader till Djulö och fågeltorn utan även områden i stadens utkanter t ex
skid- och vandringsspår mot t ex Ramsjöhult. Personen menar att det den hårda avverkningen för
ett par år sedan vid Stalls Backe och Ramsjöskogen vilket innebär att tillgången till naturpark och
skog inte längre är god där. Lederna har försvunnit under ris och stubbar. Vilken upplevelse är
det att vandra eller åka skidor över ett hygge?- frågar sig personen.
I yttrandet ställs även frågan om vad som menas med produktionsskog med låga
rekreationsvärden. I dessa skogar löper många vandrings- och skidleder och andra leder som t ex
"blå spåret" som är viktiga för många Laggarhultsbor. Frågan om vad som händer när Eriksberg
tar ner skogen mellan rondellen vid Glysas grav och fram till Stalls Backe tas upp. Personen har
fått uppgift om att den skogen ägs av Eriksberg, att den ligger i farozonen för avverkning om 5 år
och blir förskräckt inför tanken på hur det blir när den skogen avverkas då många motionsstigar
och Sörmlandsleden löper genom skogen. Det blir inte heller någon vacker infart mot
Katrineholm. Avverkning av skog i Katrineholms närhet bör göras på ett hänsynsfullt sätt med
tanke på att det många gånger är friluftsområden.
Det föreslås i yttrandet att Katrineholms kommun köper torpet Ramsjöhult med omgivande skog
för att säkerställa naturaktiviteter för barn och vuxna. Katrineholms kommun behöver ett
friluftsområde värt namnet och många vill ut och vandra i skogen, plocka bär och svamp, tälta
och idka friluftsliv.
Enligt yttrandet bör kommunen satsa på ny kompetens vad gäller ekologi och andra "gröna"
frågor så att nya idéer omsätts i verkligheten och inte bara hamnar som fina ord på ett papper.
Personen tillägger att skyltar på Duveholms herrgård som begränsar allemansrätten bör tas ned,
parkområden etc. är till för alla för att rasta vid och äta sin matsäck i.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar synpunkten om att de östra stadsdelarna glömts bort i
planen men kan inte se att detta är helt korrekt med tanke på beskrivningen av Öster på sidan 38
och framåt, där t ex det tas upp att skogsbruket i Stalls backe och Ramsjöskogen bör ske mer
miljö-och rekreationsanpassat etc. När det gäller privata skogsägares skogsbruk kan inte
kommunen göra mer än att uppmuntra till att utföra det mer miljö-och rekreationsanpassat. Viss
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del av skogsmarken på Öster ska eller har exploaterats nyligen men de mest ostörda och
värdefulla skogarna för rekreation och djurliv kommer fortsatt att bevaras enligt översiktsplanen.
Kommunen har tidigare lagt ned lekplatser i villaområden av besparingsskäl, just för att det är
kostsamt att underhålla, sköta och utöva kontinuerlig tillsyn av dem. Det är viktigt att lekplatser
finns där behovet är som störst och framöver kommer en kartläggning av det framtida behovet av
lekplatser i kommunen att tas fram. I villaområden som Laggarhult anses behovet av lekplatser
vara lägre än i områden med flerbostadshus. I Laggarhult finns lekvänliga skogspartier och
lekmöjligheter i de privata trädgårdarna.
Förslaget om att kommunen köper torpet Ramsjöhult med omgivande skogar har förmedlats
vidare till Mark-och exploatering.
På kommunen finns redan idag tjänster med kompetens inom ekologi och gröna frågor och de
arbetar aktivt med investeringsprojekt och bidragsansökningar för framtida projekt för att stärka
kommunens grönstruktur.
Det bör nämnas att det finns ett politiskt beslut om att ta fram en strategisk plan för friluftslivet i
kommunen, den kommer även behandla rekreationsområden utanför staden. Planen beräknas
kunna tas fram och beslutas under 2018.
8. Vård och omsorgförvaltningen

2018-01-30

Vård- och omsorgsförvaltningen har, inom ramen för samrådsprocessen, tagit del av
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Grönplan för Katrineholm stad. Följande synpunkter
lämnas härmed:






Planens första mål talar om goda förutsättningar för rekreation för alla
kommuninnevånare, bl.a. i form av närparker med tillgänglig grönstruktur vid boenden
för äldre och personer med funktionsvariationer, förskolor och skolor. Vård- och
omsorgförvaltningen vill peka på att förutsättningen för att detta mål ska kunna nås, är att
det finns en generell tillgänglighet med t.ex. fasade trottoarkanter samt andra
tillgänglighetsanpassningar, så att alla kommuninvånare kan ta sig till de tillgängliga
grönytorna.
I planen lyfts behovet och vikten av lekplatser men den nämner inte tillgänglighet på
lekplatser, för barn med funktionsvariationer. Genom lek och fritidssysselsättningar
utvecklas barn både socialt, känslomässigt, språkligt, intellektuellt och motoriskt. Att leka
med andra barn ger en känsla av delaktighet och tillhörighet.
Till vissa av trädgårdarna som finns i anslutning till kommunens särskilda boenden har
allmänheten tillträde. Så är även tänkt med den trädgård som planeras runt Dufvegården.
Om man t ex äter lunch på restaurangen kan man därefter flanera i trädgården. På så vis
skulle dessa trädgårdar kunna omfattas av Grönplanen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med om att det är viktigt med en god generell
tillgänglighet till grönområdena, där det är möjligt och särskilt till närparkerna som många
gånger ligger närmast bostaden. På sidan 19 finns en planeringsriktlinje om att stadens gröna
miljöer ska vara tillgängliga för alla, så långt som möjligt.
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Planeringsriktilinjerna kommer ses över med hänsyn till att lekplatser ska utformas för att så
långt som möjligt vara tillgängliga för barn med funktionsvariationer.
Gröna miljöer som ingår i olika kommunala verksamheter, som t ex gårdar vid äldreboenden och
skolgårdar är ett viktigt komplement till de allmännt tillgängliga grönområdena. Eftersom de är
anpassade till respektive verksamhet och allmänhetens användning av dem på vissa sätt är
villkorad, t ex till vissa tider, inkluderas de inte i grönplanen.
9. Privatperson 2

2018-02-04

Personen tar upp att skogspartiet mellan Luvsjön och Sjöholms gamla skola är en favoritplats i
Katrineholm. Där har personen med sina barn plockat mängder av svamp, på ett myller av
upptrampade stigar. Hen ser skogen som ett existerande rekreationsområde, som borde bevaras,
som en tillgång i stadens fortsatta exploatering. En annan favoritplats är Krämbolsskogen.
I yttrandet tas det upp att Krämbolsskogen inte ingår i vare sig i ÖP för Stad eller ÖP för
landsbygd och har på så vis ramlat mellan stolarna (läs: planerna). Den ingår inte heller i
Grönplanen trots att det är det stora grönområdet för de västra stadsdelarna och rymmer mycket
aktivitet.
Personen undrar varför man väljer att lägga ett grönt stråk utmed väg 52 (sid 31 i
samrådshandling: grönplan för katrineholms stad) Kan det inte bli problematiskt med en passage
för tex rådjur utmed en hårt trafikerad väg? Är inte bättre att ta tillvara det gröna stråk som i
nuläget existerar (sid 27 i samrådshandling: grönplan för Katrineholms stad)?
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen antar att det skogsparti som avses är det som delvis planläggs
för nya bostäder. Även om skogsområdet minskar till fömån för nya bostäder kommer delar av
skogen fortsatt att bevaras och vara allmänt tillgänglig efter planläggning.
Grönplanen har begränsats till stadens grönområden och de större rekreationsområdena utanför
staden, såsom Krämbolsskogen, ligger utanför avgränsningen. Det är i staden som
exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas värden kartläggas där
först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid och den stämmer på så
sätt även med Översiktsplanens avgränsning. På sida 31 nämns angränsande områden, Krämbol,
Catrineholms gård och Ramsjöhult, i kartan och den redovisar gröna stråk till dessa områden.
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.
Det gröna stråket längs med väg 52 på sidan 31 är ett befintligt stråk som går längs med Åsens
fortsättning i väster, samma stråk markeras som mörk grönt och benämns ”skogåsen” i kartan
på sidan 27. För just rådjur kan vägen vara en barriär och ett problem spridningsmässigt medan
det för andra arter av växter och djur, t ex fröspridda växter kan spridning fungera över och
längs med väg 52. Det spridningssamband som finns i förlängningen av Karosserigatan och
söder om industriområdet vid Vingåkersvägen, kan ha betydelse för växters och djurs spridning
men i och med att det är uppstyckat av åkrar så är det inte lika tillgängligt för människor. Det är
alltså inte ett grönt stråk eftersom det inte fungerar tillräckligt väl för rekreation.
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10. Privatperson 3

2018-02-14

I yttrandet tas det upp att det enda naturområdet- "Malinboda kullen" - som ligger centralt i
Laggarhult blivit exploaterat och ska bebyggas. Platsen har sedan personen flyttade till
Laggarhult 1973 varit en plats för barnen, för deras lek och för rekreation. Då fanns det en
lekpark med gungor och karuseller. På vintern utnyttjades backen till pulka- och skidåkning.
Promenadstigarna över kullen har gjort det möjligt att slippa gå utefter bilvägarna. Förr fanns
bänkar där man kunde sätta sig ned och se ut över dalen. Man kunde från huset se årstidens
växlingar bland växtligheten. Personen ser med stor saknad att det försvinner miljöer som det har
varit en stor tillfredställelse att leva i och önskar att så mycket som möjligt av kullens växtlighet
bevaras och att det anläggs en lekpark och att det sätts ut bänkar att sitta på.
Personen ifrågasätter vad man som enskild boende kan påverka när kommunen bestämmer och
inga gemensamma krafter försöker att påverka besluten.
I Grönplanen beskrivs också Vattentornets naturpark som består av uppvuxen blandskog med
många stigar och promenad-och cykelstråk. Personen menar att det är en sanning med
modifikation och att parken mer liknar en urskog med eftersatt skötsel, gallring samt rensning av
stigarna som växer igen behövs. Personen frågar om det stämmer att även Vattentornets
naturpark ska byggas? Och var finns tabell 1 i Grönplanen?
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
”Malinbodakullen” har varit detaljplanelagd för bostäder sedan 1972, även om planen inte har
realiserats. Med den nya detaljplanen bevaras ett större område som natur än med den gamla
detaljplanen. Fyra ädellövträd skyddas i detaljplanen och avverkning av träd inom området med
större stamdiameter än 15 cm behöver föregås av marklov, vilket ger ytterligare skydd mot
oönskade åtgärder i kullens grönska. En ny lekplats är i nuläget inte aktuell på kullen, frågan om
bänkar längs med gång-och cykelbanan lämnas vidare till ansvarig inom kommunen.
I Översiktsplan 2030- del staden är ett område söder om vattentornet utpekat som möjligt
utvecklingsområde för bostäder. Tabell 1 finns på sidan 18 i grönplanen.
11. Privatperson 4

2018-02-19

Personen tar upp skogen mellan Luvsjön och Sjöholms Skola som sin favoritplats utomhus i
Katrineholm. Personen saknar att Krämbolsskogen inte inkluderats i Grönplanen.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Grönplanen har begränsats till stadens grönområden och de större rekreationsområdena utanför
staden, såsom Krämbolsskogen, ligger utanför avgränsningen. Det är i staden som
exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas värden kartläggas där
först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid och den stämmer på så
sätt även med Översiktsplanens avgränsning. På sida 31 nämns angränsande områden, Krämbol,
Catrineholms gård och Ramsjöhult, i kartan och den redovisar gröna stråk till dessa områden.
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.
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12. Privatperson 5

2018-02-21

Personen lämnar följande synpunkter på planen:
 Överlag känns planen luddig med ord som målsättning och bör istället för ett tydligt och
rakt besked. Exempelvis på sid. 12 "I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt
anpassade kompensationsåtgärder .. " där borde det stå att så ska ske.
 Definiera mänsklig skala, ytterligare en otydlig skrivelse som i ett senare skede kan tolkas
hursomhelst.
 I Grönplanen står mycket skrivet om hur växtlighet är bra både för människor och
biologisk mångfald. Därför tycker jag att det ska finnas ett förbud mot plastgräs i
gaturummen, inskrivet i Grönplanen. Något annat vore ju att underminera hela grunden
som Grönplanen är uppbyggd på.
 Grönplanen måste kompletteras till att omfatta tätbebyggda områden utanför stadskärnan.
1/3 av kommunens befolkning bor inte i staden.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Grönplanen är ett vägledande dokument och anger därför mål och riktlinjer för hur
grönstrukturen ska utvecklas. Den anger inte absoluta krav då det inte finns något lagstöd för att
göra det. Planen ska dock ge raka besked över vilka riktlinjerna är. Formuleringen på sidan 12
kommer att ses över.
Vad mänsklig skala är i förhållande till mötesplatser kommer att förtydligas.
Det är idag svårt att ersätta plastgräs och gummiasfalt i vissa sammanhang som på lekytor med
högt slitage och där tillgängligheten ska vara hög för alla, användningen av dessa material bör
begränsas av miljöhänsyn men kommunen kommer fortsatt att använda dem där det är
nödvändigt tills det kommer nya alternativ.
Det är i staden som exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas
värden kartläggas där först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid.
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.
13. Yttrande över samråd Grönplan för Katrineholms stad (STN/2017:123)
Service- och tekniknämnden ställer sig bakom förslaget till Grönplan för Katrineholms stad och
föreslår att nästa steg är att ta fram en Grönplan även för landsbygden.
Service- och tekniknämnden har tagit del av Samråd Grönplan för Katrineholms stad. Grönplanen
är en fördjupning av översiktsplanen för Katrineholms stad och ska fungera som ett vägledande,
långsiktigt planeringsdokument för gröna miljöer. Grönplanen har tagits fram av tjänstemän samt
förtroendevalda i Katrineholms kommun med stöd av konsulter. I de delar den nya Grönplanen
påverkar service- och tekniknämndens ansvar för drift och underhåll behöver utrymmet för
driftskostnaderna justeras. Nämnden noterar att barn- och jämställdhetsperspektiv har beaktats i
framtagandet av Grönplanen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Nästa steg i arbetet är att ta fram en grönplan som tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 – del
landsbygd.
14. Centerpartiet i Katrineholm

2018-02-23

Centerpartiet delar grönplanens syfte att slå vakt om och utveckla stadens grönytor, som en del i
att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att värna dessa ytor av många skäl, som
ekologiska transportsträckor, som ekosystemtjänstproducenter och som må bra-miljöer för
människor.
Vi uppskattar målet att alla ska ha tillgång till en grönyta inom 300 meters avstånd och att målet
ska vara att tillgången ska vara oförändrad, det vill säga att ytor som tas i anspråk ska
kompenseras med andra. Vi delar helt åsens betydelse för Katrineholm och för katrineholmarna.
Vi har dock några konkreta synpunkter på planen:
I beskrivningarna av Djulö, bland annat på sidan 10 i planen, saknas Djulös betydelse som
gångstråk (Djulö allé) och rekreationsvärdet i att ha ett stadsnära jordbruk.
Centerpartiet anser att formuleringen ”I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt
anpassade kompensationsåtgärder vid ny och ombyggnation på eller vid grönytor” (sidan 12) är
svag. Huvudlinjen måste vara att de ska ske och att undantagen ska vara mycket begränsade.
När det gäller ekosystemtjänster saknar Centerpartiet en skrivning om ett plastgräsförbud i
gaturummet, då plast varken renar eller reglerar regnvatten och inte heller bidrar till insektslivet.
”Mötesplatserna bör vara utformade i mänsklig skala” (Sid 19). En otydlig formulering, vad
menas med det? Vem sätter normen? För någon kan en ödslig plats vara omänsklig, för andra
upplevs ensamheten som en tillgång.
Vi anser att det är viktigt att uppmuntra och utveckla stadsodling, vilket framhålls i planen. (Sid
36).
Grönplanen måste självklart kompletteras med en plan för tätbebyggda områden utanför
stadskärnan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Djulö som rekreationsområde och gångstråk beskrivs på sida 42 i planen. Formuleringen
gällande kompensationsåtgärder och ”mänsklig skala” ses över.
Det är idag svårt att ersätta plastgräs och gummiasfalt i vissa sammanhang som på lekytor med
högt slitage och där tillgängligheten ska vara hög för alla, användningen av dessa material bör
begränsas av miljöhänsyn men kommunen kommer fortsatt att använda dem där det är
nödvändigt tills det kommer nya alternativ.
Nästa steg i arbetet är att ta fram en grönplan som tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 – del
landsbygd.
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15. Naturskyddsföreningen

2018-02-23

Föreningen vill inledningsvis säga att det är mycket positivt att kommunen tagit fram ett förslag
till grönplan för Katrineholms stad och hoppas att planen kan bidra till att bevara, utveckla och
nyskapa områden som är värdefulla för den biologiska mångfalden och invånarnas möjlighet tull
rekreation och positiv utevistelse.
Enligt den naturvärdesinventering som bland annat ligger till grund för planförslaget, saknas
området med högsta naturvärden. Höga naturvärden har påträffats i några få områden. Därför bör
områden med påtagliga naturvärden bedömas som värdefulla och värda att bevara, då de kan
utveckla höga naturvärden.
Ur naturvårdssynpunkt har det betydelse om kulturmarken utgörs av åkermark eller
naturbetesmark. Naturbetesmarker har ofta ett högt naturvärde och exploatering av
naturbetesmark bör undvikas och i annat fall kompenseras.
Den tätortsnära skogen bör inte klassas som produktionsskog utan bedöms som rekreationsskog.
Skötseln av den tätortsnära skogen bör utgå från ekologiska och sociala värden.
Utmed Bievägen, vid motionsspåret, har avverkning utförts på ett sätt som betydligt minskat
områdets attraktionskraft. Detta bör kompenseras i någon form. I planen har koloniområdet invid
Lasstorp markerats som exploateringsområde. Det är angeläget ur såväl ekologisk som social
synpunkt att koloniområdet bevaras.
Som framhålls i inledningen av planförslaget, är en antagen grönplan inte bindande. Därför är det
särskilt viktigt att en handlingsplan tas fram, med specifika, tidsatta och budgeterade åtgärder.
Slutligen vill föreningen påpeka att kartmaterialet kan uppfattas som otydligt på grund av små
skillnader mellan vissa färger. Vissa stavfel förekommer också i texten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
I de övergripande planeringsriktlinjerna på sida 17 anger planen följande gällande skogsbruk:
På all kommunägd mark bedrivs ett miljö- och rekreationsinriktat skogsbruk såsom
kontinuitetsskogsbruk och övriga skogsägare uppmuntras till det. Stora hyggen undviks och
biologisk mångfald liksom upplevelsevärden stärks genom att äldre skog bevaras. Miljö- och
rekreationsinriktat skogsbruk beskrivs i faktarutan på sid 23.
Ett arbete pågår på kommunen med en Masterplan för de norra stadsdelarna, i det arbetet
kommer rekreationsbehovet på norr att ses över.
Exploateringsområdet är felaktigt inritat i kartan och kommer att ändras.
Redaktionella ändringar ses över.
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16. Privatperson 6

2018-02-24

Jag delar grönplanens syfte att slå vakt om och utveckla stadens grönytor, som en del i att skapa
ett långsiktigt hållbart samhälle. Det är viktigt att värna dessa ytor av många skäl, som eklogiska
transportsträckor, som ekosystemtjänstproducenter och som må bra-miljöer för människor.
Växtlighet har även en pedagogisk funktion för att visa årstidsväxlingar.
Bra målsättning att alla ska ha tillgång till en grönyta inom 300 meters avstånd och att målet ska
vara att tillgången ska vara oförändrad, det vill säga att ytor som tas i anspråk ska kompenseras
med andra. Vi delar helt åsens betydelse för Katrineholm och för katrineholmarna.
Några konkreta synpunkter på planen:
I beskrivningarna av Djulö, bland annat på sidan 10 i planen, saknas Djulös betydelse som
gångstråk (Djulö allé) och rekreationsvärdet i att ha ett stadsnära jordbruk.
Formuleringen ”I Katrineholm är målsättningen att genomföra lokalt anpassade
kompensationsåtgärder vid ny och ombyggnation på eller vid grönytor” (sidan 12) är svag.
Huvudlinjen måste vara att de ska ske och att undantagen ska vara mycket begränsade.
När det gäller ekosystemtjänster saknas en skrivning om ett plastgräsförbud i gaturummet, då
plast varken renar eller reglerar regnvatten och inte heller bidrar till insektslivet.
”Mötesplatserna bör vara utformade i mänsklig skala” (Sid 19). En otydlig formulering, vad
menas med det? Vem sätter normen? För någon kan en ödslig plats vara omänsklig, för andra
upplevs ensamheten som en tillgång.
Jag anser att det är viktigt att uppmuntra och utveckla stadsodling, vilket framhålls i planen. (Sid
36).
Grönplanen måste självklart kompletteras med en plan för tätbebyggda områden utanför
stadskärnan.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Se kommentaren under punkt 14.
17. Privatperson 7

2018-02-25

En favoritplats i västra Katrineholm
Vår favoritplants är helt klart Krämbolsskogen där vi tillbringar mycket tid. Där finns en mycket
varierad skog med stor artrikedom som alltid är intressant att vara i och ta del av. Området har
etablerade stigar i de sk Krämbolsleden och här finns också Krämbolsstugan. Den hänger också
samman med promenadstigar och mindre grusvägar som gör det möjligt att ta större rundor. Vi är
även glada för att kommunen har öppnat upp den fina gångvägen över vattenkraftverket som ger
oss ytterligare valmöjligheter för dagliga promenader.
Krämbolsskogen saknas
Jag saknar Krämbolsskogen i Grönplanen. Den uppfyller exakt det som ni i tabell 1 beskriver:
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Större rekreationsområde
Inom 1000 m från bostaden eller enkelt nåbar med kollektivtrafik
Ett större rekreationsområde ger möjlighet till många typer av aktiviteter, från promenader till
socialsamvaro. Området bör vara stort nog för att kunna uppleva rofyllhet, tystnad och skogskänsla. (tabell
1, sid 18 i GP)

Den finns inte med trots att den ansluter direkt till stadens västra bostadsområden och trots att
den är det enda stora grönområdet för de västra stadsdelarna. Där träffar vi alltid många andra
som också promenerar, springer, cyklar, vandrar, rider, orienterar, lajvar eller plockar svamp och
bär. Den finns inte ens med i samma utsträckning som Ramsjöhult, som lyfts upp trots sitt mer
perifera läge från bostadsområdena.
Det är viktigt att Krämbolsskogen tas upp tydligt i Grönplanen. Det är också viktigt att det
beskrivs hur den hänger samman med staden, och hur stråken ska anknyta till andra stigar och
småvägar.
Även om Krämbolsskogen av någon anledning(?) ligger utanför det område som anges i
Översiktsplanen (ÖP) så är de flesta som rör sig där faktiskt boende i just de områden som ingår i
ÖP. Att Krämbolsskogen inte ingår i ÖP för Stad och dessutom inte i ÖP för landsbygd, ger ett
intryck av att den har fallit mellan stolarna. Oavsett anledning så är det en brist i planeringen.
Grönområden som saknas i Katrineholm idag
I Luvsjö & värmbolsområdet finns bitar av åkermark kvar. De är så små att de inte kan utgöra
något större förlust i jordbrukssynpunkt, men de stänger av möjligheten för oss som bor här att
fritt röra oss emellan områdena och att mötas. Låt Luvsjöområdet bli en park runt sjön och ån,
med bostäder runt omkring istället för åkermark. Bevara också områdets befintliga skogsmark.
Ovanstående är viktigt för att Grönplanens uttalade ambition ska kunna uppnås. I planen angett
enligt följande:
Prioriterade åtgärder Genne, Luvsjön & Värmbol 16. Vid fortsatt exploatering bör tillgången på stadens gröna
miljöer säkerställas. Se tabell 1, mål 1.1 och 1.2. (sid 44 i GP)

Grönområden som kan utvecklas i Katrineholm
Framförallt är det viktigt med fina grönområden, både parker och naturområden mellan
bostadsområdena i staden som kan utgöra inbjudande passager till fots och på cykel mellan olika
bostadsområden och för att knyta samman olika grönområde med varandra. På så vis möjliggör
de längre cykel-, promenad och joggingrundor – som inte genast tar slut vid en stor väg, tomtark
eller åker.
Det behövs ett tänkande som inte bara är att lägga in gröna små klickar i staden utan också tänka
på att för att det ska bli väl utnyttjat så måste det planeras som rundor. Alla vill springa cykla och
promenera i rundor, inte fram-och-tillbaks längst samma stig.
Risken finns att nya bostäder planeras utan att ta hänsyn till ovanstående. Det enda om vårt
område som nämns i planen är:
Kring Luvsjön har ett småhusområde växt upp sedan år 2000 och den fjärde etappen av exploateringen är på gång.
Den nya exploateringen ställer krav på att park och naturmiljöer anpassas för att klara en ökad användning. (sid 44 i
GP)

Grönt stråk/gröna samband
Det gröna stråk/gröna samband som löper längsmed väg 52 västerut mot Vingåker har små eller
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inga möjligheter att kunna fungera som gröna stråk/grönt samband. Länsvägen omges på båda
sidor av industrier och mark för kommande industrier och den planerade placeringen av gröna
stråket/gröna sambandet längsmed länsväg 52 är därför högst tveksam. Det ekologiska
spridningssambandet har dåliga förutsättningar med den planerade placeringen. Och självklart
blir det rekreativa värdet mycket lågt på grund av störande trafik och industriverksamhet. I
grönplanen finns en insikt om detta och det gröna sambandet är på kartan (sid 31 i Grönplanen) är
utmärkt som svagt. Det finns så vitt vi kan bedöma heller inga förutsättningar för att det skulle
kunna förbättras genom att åtgärder vidtas. Bättre då att hålla sig till den tidigare planering som
presenteras på sid 7 i Grönplanen. Där går grönstråket över skogsmark och åkermark och som
grönt samband skulle fungera det alldeles utmärkt utan några särskilda åtgärder. Med små
åtgärder skulle det också kunna tillgängliggöras bättre rekreativt.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Grönplanen har begränsats till stadens grönområden och de större rekreationsområdena utanför
staden, såsom Krämbolsskogen, ligger utanför avgränsningen. Det är i staden som
exploateringstrycket är som störst och därför behöver grönområdenas värden kartläggas där
först. Med denna avgränsning har planen kunnat tas fram inom rimlig tid och den stämmer på så
sätt även med Översiktsplanens avgränsning. På sida 31 nämns angränsande områden, Krämbol,
Catrineholms gård och Ramsjöhult, i kartan och den redovisar gröna stråk till dessa områden.
Nästa steg i grönplanerbetet är att ta fram en kommunövergripande grönplan.
Det gröna stråket längs med väg 52 på sidan 31 är ett befintligt stråk som går längs med Åsens
fortsättning i väster, samma stråk markeras som mörk grönt och benämns ”skogåsen” i kartan
på sidan 27. För just rådjur kan vägen vara en barriär och ett problem spridningsmässigt medan
det för andra arter av växter och djur, t ex fröspridda växter kan spridning fungera över och
längs med väg 52. Det spridningssamband som finns i förlängningen av Karosserigatan och
söder om industriområdet vid Vingåkersvägen, kan ha betydelse för växters och djurs spridning
men i och med att det delas upp av åkrar så är det inte lika tillgängligt för människor. Det är
alltså inte ett grönt stråk eftersom det inte fungerar tillräckligt väl för rekreation.
18. Sörmland vatten

2018-02-26

VA
Under ”Kommunala styrdokument” på sidan 10 bör dagvattenpolicyn och handlingsplan för
dagvatten vara med.
Under ”delmål 2.3 ” på sidan 25 bör det hänvisas till riktlinjer i dagvattenpolicyn.
Siffrorna på kartan på sidan 35 är svåra att se, förtydliga.
I dokumentet bör det framgå att områden som är utpekade som grundvattenförekomst enligt
vattendirektivet inte får påverkas negativt av infiltration m.m.
En ordlista i slutet av dokumentet vore bra.
Renhållning
s.5 under rubriken ”bakgrund” stycke 2:
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-

-

I första stycket sista meningen står ” hållbart samhälle där hänsyn tas till både ekologiska,
ekonomiska och sociala aspekter”. Här skulle ni kunna lägga till/sammanfatta förtydliga
dessa som Agenda 2030. Det ger mer tyngd åt i texten och gör att dokumentet upplevs
som ett framtidsdokument.
Inom parentesen står Ekologigrppen…d et fattas ett u.

s. 6 under rubriken ”Syfte och användning” stycke 1.
- I miljöbalkens 15;e kapitel framgår kommunens ansvar för insamling, hantering och behandling
av hushållsavfall, bortsett från det avfall som omfattas av producentansvar. Kommunen är
skyldig att ha en renhållningsordning. En renhållningsordning består av en avfallsplan samt
föreskrifter av avfallshantering i kommunen och är styrande för avfallshanteringen.
- Ett exempel är att Katrineholms kommun antagit en ny avfallsplan som bland annat innehåller
mål och åtgärder kring nedskräpning.
s. 7 under rubrik ”Dialog och delaktighet” stycke:
- Sidan saknar sidangivelse.
s.9 under rubriken ”Statliga styrdokument” och framför allt under rubriken Nationell lagstiftning
nämns miljöbalken men önskvärt att lyfta fram/förtydliga den av kommunen beslutade
avfallsplan.
Strategiska styrdokument 2;a stycket.
- Agenda 2030 är idag vedertaget inom hållbarhet och bör nämnas likväl som miljömål
”god bebyggd miljö” m.fl.
Nationell avfallsplan
- Här beskrivs den nationella avfallsplanen
s.10 under rubriken ”kommunala styrdokument”
- se tidigare synpunkter avseende avfallsplanen. Den kan vara viktig att lyfta fram även under
denna rubrik då den är beslutad av Katrineholms kommun och bör därför fungera som ett
komplement/tematiskt tillägg till ÖP.
s.11 under rubrik ”Attraktiv stadsmiljö”:
- I avfallsplanen finns mål och åtgärder kring nedskräpning. Detta kan lyftas fram som viktigt för
att skapa en attraktiv stadsmiljö för boende och besökare.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Redaktionella ändringar enligt synpunkterna ses över. Grönplanen är ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen och förvaltningen anser inte att övriga styrdokument som dagvattenpolicy och
avfallsplan behöver beskrivas i denna plan.
19. Länsstyrelsen i Södermanlands län

2018-02-28

Ett förslag till grönplan för Katrineholm stad har inkommit till Länsstyrelsen för samråd enligt
3 kap 10§ och 3 kap 23§ Plan- och bygglagen (PBL). Grönplanen är ett tematiskt tillägg av
gällande översiktsplan, del staden, som antogs 2014. Rubriken på grönplanen bör ändras så att
detta tydligt framgår.
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Sammanfattning
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit fram en ambitiös och väl genomarbetad grönplan
som behandlar både rekreativa och ekologiska värden. Om de mål och riktlinjer som finns i
planen följs kommer både de rekreativa och ekologiska värdena i staden att stärkas.
Länsstyrelsen vill trots detta lämna en del synpunkter på planens innehåll och utformning.
Grönplanen redovisar kopplingar till statliga, regionala och kommunala styrdokument samt till
nationell lagstiftning. Här saknas dock tydliga kopplingar till några av miljömålen samt till
friluftslivsmålen, kulturmiljölagen och kulturmiljömålen.
Det vore önskvärt att kommunen lägger in kartor i grönplanen som visar resultaten från de
karteringar som genomförts av naturvärden och sociotoper. Detta skulle underlätta förståelsen
av grönplanen.
Länsstyrelsen rekommenderar vidare att kommunen tydliggör i vilken grad de olika
grönområdena i staden långsiktigt ska bevaras och utvecklas, gärna på en karta. Genom att
tydliggöra sina prioriteringar inför framtidig användning av mark- och vattenområden kan
kommunen underlätta kommande detaljplanering och även prövningen av andra ärenden.
Grönplanen skulle även bli mer lättläst för allmänheten.
För att få en komplett bild av planeringen av kommunens grönstruktur rekommenderar
Länsstyrelsen att kommunen tar fram ett motsvarande tematiskt tillägg av översiktsplanen, del
landsbygd.
Kommunen föreslår i inledningen att småvatten och våtmarker kan skapas. Planeringen bör
sammanfalla med att lösa de dagvattenproblem som finns vid stora regnmängder.
Lagskyddade fornlämningar samt de kulturmiljöer som är skyddade enligt kulturmiljölagen och planoch bygglagen eller beskrivna i kulturmiljöprogram, kan tydligare lyftas fram som en tillgång i de
gröna miljöerna.
Synpunkter planeringsförutsättningar
Under planeringsförutsättningar (s. 9) beskrivs grönplanens koppling till statliga, regionala och
kommunala styrdokument samt till nationell lagstiftning. Enligt beskrivningen regleras
grönstrukturplaneringen främst genom PBL och miljöbalken (MB).
Grönplanen redovisar kopplingar till miljömålen ”God bebyggd miljö”och ”Ett rikt växt- och
djurliv”, men saknar tydliga kopplingar till flera berörda miljömål så som ”Levande skogar”,
”Ett rikt odlingslandskap” och ”Begränsad klimatanpassning”.
Vidare redovisas kopplingar till folkhälsomålen, medan det saknas kopplingar till de tio
nationella friluftslivsmålen där kopplingen till ”Attraktiv tätortsnära natur” är självklar.
Friluftslivsmålen beslutades av regeringen 2012 och har som utgångspunkt att ge oss hälsa,
naturförståelse och regional utveckling. Målen handlar bland annat om tillgång till natur och
friluftsliv, en attraktiv tätortsnära natur och ett rikt friluftsliv i skolan och har starka kopplingar
till grönplanen. http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-iSverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftsmalen/
Länsstyrelsen vill även framhålla kulturmiljölagen (KML), som reglerar fornlämningar,
byggnadsminnen och kyrkor, eftersom dessa ofta återfinns i genom KML lagskyddade
grönområden. Platsernas kulturhistoria ger ytterligare en värdefull dimension av de positiva
hälsoeffekter som grönområdena ger människor, inte minst genom att ”de kan främja socialt
deltagande och interaktion mellan människor” (s. 5). Friluftslivsmålen framhåller i flera fall
kulturmiljön och samverkar väl med de nationella kulturmiljömålen.
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Synpunkter naturmiljöer och friluftsliv
Grönplanen bygger på de övergripande planeringsriktlinjerna från översiktsplanen och planen
kopplar på så sätt bra ihop med översiktsplanen.
I inledningen till grönplanen vore det önskvärt att man la in kartor som visar resultaten från de
karteringar som genomförts av naturvärden och sociotoper, som det hänvisas till i texten.
Läsaren skulle då få en tydligare uppfattning om förekomsten av värdefulla grönområden i
staden och därigenom få ett bättre helhetsintryck av utgångsläget för grönplanen.
En av kärnfrågorna vid förtätning och annan exploatering är på vilket sätt befintliga
naturvärden, eller rekreativa värden, tas till vara och utvecklas om det finns motstående
intressen. Av de övergripande planeringsriktlinjerna framgår det att ”områden som identifierats
som särskilt värdefulla med höga natur- och rekreationsvärden bör bevaras”. Det står även att
befintliga tysta gröna miljöer bör värnas. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen här
tydliggör sina prioriteringar inför framtidig användning av mark- och vattenområden, gärna på
en karta. Det finns exempel på kommuner som tagit fram kartor som visar hur grönområdena,
små som stora, ska prioriteras enligt skalan: Inget exploateringsintrång/Värdet ska
bevaras/Hänsyn ska tas till värdet. På så sätt kan kommunen underlätta kommande
detaljplanering och även prövningen av andra ärenden. Grönplanen skulle även bli mer lättläst
för allmänheten.
Det är positivt att det för delmål 1.2 och 2.2 har tagits fram planeringsriktlinjer för att arbeta
med grön infrastruktur (Tillgängligheten och tryggheten i stadens park- och naturmiljöer är god
och Katrineholm har välfungerande ekologiska spridningssamband inom staden och ut mot
omgivande landskap). Länsstyrelsen vill understryka vikten av att kommunen arbetar
systematisk med detta för att få till en långsiktigt funktionell grönstruktur både för människor,
växter och djur. I detta sammanhang är det även viktigt att arbeta med kopplingarna till
landskapet utanför staden, det vill säga utanför den gräns som behandlas i denna grönplan. För
att få en komplett bild av planeringen av kommunens grönstruktur rekommenderar
Länsstyrelsen att kommunen tar fram ett motsvarande tematiskt tillägg av översiktsplanen, del
landsbygd.
Länsstyrelsen arbetar för närvarande med att ta fram en regional handlingsplan för grön
infrastruktur i Södermanlands län. Planen ska skickas på remiss i april och kommer beslutas till
hösten. I handlingsplanen kommer det finnas länsövergripande underlag som ska underlätta och
stärka bland annat kommunernas arbete med grön infrastruktur.
I tabell 1 framgår det av riktlinjerna att det i anslutning till förskolor och skolor m.m. ska finnas
närparker inom 100 meters avstånd. Detta är en positiv inriktning som ger goda förutsättningar
för rekreation. Vid planläggning av helt nya bostadsområden där det ska byggas förskolor eller
liknande vore det önskvärt om man, om möjligt, la till rätta för ett ännu närmare avstånd till
närmsta naturområde, då detta ytterligare skulle underlätta människors möjligheter till
rekreation.
Grönplanekartan på s. 31 - 32 visar olika grönområden som omfattas av planen. De gröna
färger som valts för Park respektive Skog är svåra att som läsare skilja åt.
I kartan på s. 31 visas en analys av starka och svaga samband och stråk i Katrineholms
grönstruktur. I det efterföljande kapitlet, s. 35, har staden delats in ett antal delområden som
senare beskrivs utifrån förslag till utveckling av befintliga grönområden. Det vore önskvärt med
en ännu tydligare koppling mellan dessa kartor, det vill säga att kommunen tydligare visar hur
man avser att bevara och utveckla starka respektive svaga gröna samband inom de olika
delområdena. Vissa delar av de prioriterade stråken på s. 31, särskilt i de norra och östra
delarna av staden, finns inte med i något av delområdena på s. 35, vilket ger en brist i
helhetsbilden.
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Länsstyrelsen vill uppmuntra kommunen till att lägga in ett grön infrastruktur-perspektiv när
man arbetar med utvecklingen av enskilda grönområden. Till exempel kan man göra detta på
Djulö, där det finns flera områden med ädellövskog med höga eller påtagliga naturvärden. Inom
området finns även en allé och fristående, skyddsvärda ädellövträd. Utöver att arbeta med
skötsel av befintlig ädellövskog/ädellövträd kan man försöka utveckla värdena kring Djulö
genom att plantera nya ädellövträd på lämpliga platser. Plantorna kan behöva hägnas in för att
förhindra betesskador. På sikt kan detta bidra till att förbättra möjligheten för bevarandet av den
biologiska mångfalden kopplade till ädellövträd på Djulö.
Synpunkter vattenmiljöer

Kommunen poängterar vikten av att bevara naturliga stränder, detta är viktigt för den biologiska
mångfalden i sjöar och vattendrag. Stora delar av strandlinjerna kring Katrineholm är
exploaterade. Inventeringar av den biologiska mångfalden behöver även göras i vattenområden
där sådan är knapphändig. I Näsnaren finns en vattenväxt-inventering gjord av Länsstyrelsen,
men den har gjort enstaka nedslag, en mer heltäckande inventering kan vara värdefull. För att
höja förståelsen för värden i vatten kan även informationsskyltar sättas upp.
Kommunen föreslår i inledningen att småvatten och våtmarker kan skapas. Var kommer detta
ske? Planeringen bör sammanfalla med att lösa de dagvattenproblem som finns vid stora
regnmängder. Dagvattendammar kan göras som vackra miljöer. Dagvattenåtgärder behöver
även genomföras som minskar utsläpp av antracen, TBT och PFOS till Näsnaren så att
miljökvalitetsnormen för kemisk status kan nås. Om flera mål nås genom samma åtgärd blir det
kostnadseffektivt för kommunen. Länsstyrelsen vill understryka att inga främmande och
eventuellt invasiva arter bör sättas ut i dammar och våtmarker. Projekt med mer eller mindre
lyckade resultat finns att lära av med utsättning av hotade natearter i andra delar av Sverige, se t
ex Handlingsplan för spetsnate i Göteborg stad:
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2013/20
13-38.pdf.
Synpunkter kulturmiljö
Natur- och kulturarv spelar roll för hur människor upplever sin livskvalitet i staden. Det kan
också ha stor betydelse för en stads attraktionskraft för besökare och företag. Det biologiska
kulturarvet är ett perspektiv som har utvecklats under de senaste åren och som är centralt för
förståelsen av sambanden mellan människa och natur.
Grönplanen hyser en medvetenhet om att gröna värden ofta återfinns på platser med höga
kulturmiljövärden, att grönstruktur är viktigt för social och kulturell hållbarhet och att
grönområden ofta har en koppling till kulturhistoria genom kulturmiljön och landskapets
läsbarhet. Dock skulle kulturmiljöer, t ex de som är skyddade enligt kulturmiljölagen och planoch bygglagen eller beskrivna i kulturmiljöprogram, kunna lyftas fram på ett tydligare sätt som
en tillgång i de gröna miljöerna.
Hur kopplingen mellan de gröna miljöerna och kulturmiljöerna kan stärkas, skulle kunna
utvecklas, t ex i de fyra stråk som grönstrukturen är uppbyggd kring.
Kulturmiljölagen skyddar fornlämningar, byggnadsminnen och kyrkor. Dessa miljöer har ofta
även höga naturvärden. Grönplanen har mycket att vinna på att ta ett helhetsgrepp på dessa
miljöer så att de till exempel kan tillgängliggöras för allmänheten utifrån ett brett perspektiv.
Byggnadsminnen, kyrkor och begravningsplatser är ofta omgivna av träd eller annan vegetation
som är värdefulla ur ett kulturellt, miljömässigt och socialt perspektiv. Förutom Djulö gärde
och Catrineholms gård finns områden med höga kultur- och naturvärden i staden, som
Katrineholms kyrka med Kyrkparken, Nävertorpskyrkan, Katrineholms gamla kyrkogård och
Skogskyrkogården – kulturhistoriska miljöer som också har höga naturvärden och är gröna
1
oaser i stadsmiljön. I närheten av Järnvägsparken ligger två av stadens byggnadsminnen,
Järnvägsstationen och Gamla posthuset.
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De lagskyddade fornlämningarna, bla Katrineholms rika stenåldersmiljöer, bör lyftas fram i
grönplanen. Regionalt intressanta stenåldersboplatser återfinns framför allt i planområdets
västra del, men lösfynd vittnar om att hela samhället varit en attraktiv boplatsmiljö för omkring
6500 år sedan. Genom att väga in rika och väl bevarade fornlämningsmiljöer i planerad
grönstruktur för staden kan samordningsvinster göras och undersökningskostnader unvikas.
Länsstyrelsen föreslår att de fyra bevarade stenåldersboplatserna i väster inkluderas i
åtgärdsområdena 15 Kerstinboda och Mogetord och 16 Grenne, Luvsjö & Värmbol.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Rubriken ses över för att det ska framgå att Grönplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan
2030 – del staden. Avsnittet planeringsförutsättningar ses över enligt Länsstyrelsens synpunkter.
Kartorna från förarbetet med naturvärden och sociotoper läggs till för tydligheten.
Kommunen väljer att inte göra någon prioritering av de olika grönytorna.
Kommunens avsikt är att ta fram en grönplan som tematiskt tillägg även till Översiktsplan 2030 –
del landsbygd.
När det gäller småvatten, våtmarker och dagvatten har kommunen tagit fram en handlingsplan
för dagvatten där efterarbetet med åtgärder pågår.
Under prioriterade åtgärder kommer fornlämningarna som tillgång inom grönstrukturen
beskrivas.
20. Vattenfall Eldistribution AB

2018-02-12

Vattenfall har en 145kV luftledningar inom och runt Katrineholms tätort, en karta bifogas.
Till viss del passerar ledningarna inom grönområdet.
Där det finns skog håller Vattenfall en öppen ledningsgata, skogsgata, där röjning sker med
jämna intervaller. I samband med detta tas även så kallade riskträd i anslutning till ledningar ned.
Vattenfall önskar att det i framtagen handling bekräftas att Vattenfalls önskemål ovan finns med
vi planering av grönområden inom område där Vattenfall har sina 145 kV luftledningar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Grönplanen är ett vägledande dokument och anger därför mål och riktlinjer för hur
grönstrukturen ska utvecklas. Vid mer detaljerad planering tas hänsyn till ledningar.
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21. Privatperson 8

2018-01-15

Jag bor på Norr och sitter med i styrelsen Rönnens samfällighets Bievägen. Vi har diskuterat den
Gröna planen i vår styrelse och är positiva till tankarna. Vi ser dock i dag att det ser rätt ”stökigt”
ut kring det gamla motionsspåret på norr, nedsågade träd har inte tagits bort och spåret har växt
igen. Vi ser att när de byggs nya bostadsområden på norr kommer motionsspåret med
intilliggande skoga att ha ett stort värde. Vi skulle vilja att man såg på detta område med ett högt
rekreationsvärde och att motionsspåret renoveras och att skogen röjs upp för att öka detta värde.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
På kommunen pågår ett arbete med en masterplan för de norra stadsdelarna som ska vara klar i
slutet på 2018. Planen kommer bland annat behandla frågan kring rekreation i stadsdelen.
22. Privatperson 9

2018-01-08

Jag är ordförande för Lasstorps Koloniföreningen och som jag förstår berörs av denna grönplan.
Jag vill gärna ha en träff med er för att diskutera koloniföreningens roll i denna plan. Idag är alla
lotter upptagna. Med en ökad bebyggelse på Norr kommer trycket på stadsnära odlingar öka och
vi har därför stort behov av att expandera. Vår förening ligger mitt i ett rekreationsområde och
det är vi enbart positiva till. Då våra medlemmar och även flanörer vandrar på området och
gångstigar mot Bievägen finns det behov av belysning av dessa gångvägar både inne på vårt
område och anslutande gångvägar.
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommentar
Kommunen kontaktar koloniföreningen för diskussion om framtiden.
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ÄNDRINGAR I FÖRSLAGET
Grönplan
 Att Grönplanen är ett tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 – del staden har tydliggjorts
i rubriken på framsidan.
 En planeringsriktlinje har lagt till på sida 19 om att lekplatser ska utformas för att så långt
som möjligt vara tillgängliga för barn med funktionsvariationer.
 Planeringsförutsättningarna har kompletterats med miljömål, friluftsmålen och
kulturmiljölagen.
 Kartorna från förarbetet med naturvärden och sociotoper har lagts till under kapitlet
inledning, på sida 8.
 Rubrikerna under kapitlet ”Förslag till utveckling av befintliga grönområden” har
kompletterats med siffror för tydlighetens skull.
 Kartan på sida 32 & 33 har justerats gällande exploateringsområde på norr.
 Prioriterade åtgärder för område 15 och 16 på sida 43 & 44 har kompletterats med vikten
av att lyfta fram fornlämningarna i området som en tillgång.
I övrigt har endast redaktionella ändringar och förtydliganden gjorts i planen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Katrineholm den 20 juni 2018.

Sara Eresund
Plansamordnare
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