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hållbar utveckling 
Maria Pettersson, kommunekolog 2018-11-12  

Samhällsplanering  



Hållbar utveckling 

• ”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.” FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987 

• Tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin.  



Sveriges miljömål 
• Det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen.  

• Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål, 17 
etappmål.  

 



• RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
Planen pekar ut riktningen för regionen med syfte att säkerställa att rätt saker initieras i närtid för att 
långsiktiga mål och största regionala nytta ska uppnås till 2050. 

 

• Regional handlingsplan för grön infrastruktur 
Regeringsuppdrag till Länsstyrelserna.  

Med grön infrastruktur menar man hur naturens funktioner och kvaliteter hänger ihop och fördelar sig 
över landskapet.  

De regionala handlingsplanerna ska både vara ett underlag för planering av konkreta naturvårdsåtgärder 
och för anpassning av brukande och hänsyn.  

 

Regionen 



• Miljöprogram för Sigtuna kommun, antagen mars 2010 
• Mål och budget 2018-2020, antagen november 2017 
• Visionsmål:  

• Kommunen ska präglas av omsorg om invånarna, öppenhet och hög kvalitet i 
den kommunala servicen, trygghet för invånarna, respekt för olikheter, 
framåtanda, värnande om klimat, natur och miljö samt en stabil ekonomi där 
alla viktiga beslut tas utifrån ett ekonomiskt, socialt, ekologiskt och 
demokratiskt hållbarhetsperspektiv. 

 

 

Sigtuna kommun 



• Projektmodell för stadsbyggnadsprojekt 
Modellen utgör ett stöd för arbete i och genomförande av projekt och är ett sätt att 
kvalitetssäkra arbetet. 

• Detaljplaner (PBL, MB) 
• Reglerar hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut.  

• Alla planer ska genomgå en undersökning.  

• Vid betydande miljöpåverkan ska detaljplanen miljöbedömas.  

• Miljöbedömningen identifierar, beskriver och bedömer vilka miljöeffekter en plan kan 
komma att få.  

• Syftet är att integrera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas. 

• Målet är att en plan medför så lite negativ påverkan på miljön som möjligt. 

 

 

Samhällsplanering 



Naturvård 
• Rävsta naturreservat är utvidgat – 

antagen i KF 19 juni 2018 

 

• Naturreservat för delar av 
Råbergsskogen – varit ute på 
samråd och samrådsredogörelse är 
under framtagande. 

 

 

 

 



Frågor 



• Dokument: Jordbruksmark i den fysiska planeringen, planeringsunderlag och 
vägledning – Antagen i KS i juni 2018 

• Bakgrund: Översiktsplan från 2014 - utreda förhållandena kring 
jordbruksmarker för att få stöd i fortsatt och mer detaljerad planering. Detta 
dokumentet ska fungera som ett planeringsunderlag samt som vägledning så 
att Sigtuna kommun kan fortsätta växa med hänsyn till jordbruksmarkerna och 
deras värden.  

• Syftet - vara vägledande för hur Sigtuna kommun ska hantera ärenden som 
berör jordbruksmark i den fysiska planeringen.  

• Innehåll - en kartläggning av jordbruksmarkerna i Sigtuna kommun, rådande 
förutsättningar och regler kopplade till jordbruksmark i den fysiska planeringen 
rekommendationer för hur kommunen på ett systematiskt sätt kan möta 
miljöbalkens krav på skydd av brukningsvärda jordbruksmarker.  

• Skyddet av jordbruksmark regleras i de grundläggande 
hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken 3 kap 4 §. 

Jordbruksmark  



• Antagen i kommunfullmäktige 22 mars 2018 

• Målen 

 Fossilfri personbilsflotta inom kommunorganisationen 2025 

 Fossilfri kommunorganisation 2030 

 Fossilfri kommun senast 2040 

• Prioriterade områden för strategiskt arbete 

 konsumtion 

 samhällsplanering 

 byggnation och energi 

 resor och transporter 

Plan för klimatsmart Sigtuna 



Investeringsbudget för park och naturvård: 

Projekten som är upptagna här utgör ett led i vår ambition att åstadkomma en 
fortsättning i kommunens allmänna strävan att höja kvaliteten och upplevelsen i 
miljön.  

• Park och naturvård 

Medel för att göra åtgärder, komplettera och utveckla våra befintliga 
anläggningar för en bättre miljö med nya träd, planteringar och 
sittplatser/papperskorgar på strategiska platser, gärna i samarbete med 
föreningar och boende. 

  Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 

Park  1 350  2 000  2 000 

Naturvård 2 350  500    500 

 

Mål och budget 2019-2021 går upp för antagande i KF under november 2018. 

 

Mål och Budget 2018-2020 
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