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Samhällsbyggnadsförvaltningen   Till Kommunstyrelsen 
Elin Wiklund 
Datum  2022-07-20 
Dnr  KS2022/0173 

 
Svar på avgränsningssamråd för Norrtäljes Översiktsplan 2050  
 
Sammanfattning 
Norrtälje kommun har gett Österåkers kommun möjlighet att yttra sig under avgränsningssamrådet 
över förslag till avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen för Översiktsplan 2050. Österåkers 
kommun ställer sig positiva till förslaget. 
 
Beslutsförslag 
Kommunstyrelsen beslutar: 
Anta förvaltningens slutsatser nedan som kommunens svar på Norrtäljes avgränsningssamråd för 
Översiktsplan 2050. Det innebär att Österåkers kommun ställer sig positiva till Norrtäljes förslag. 
 
 

Bakgrund 
Norrtälje kommun har inlett arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, Översiktsplan 2050. Arbetet 
påbörjades i början av 2021 och översiktsplanen planeras antas under 2024. Österåker har under 
sommaren 2022 bjudits in till att yttra sig under avgränningssamrådet. Syftet med avgränsningssamråd är 
att identifiera vad som vid genomförandet av översiktsplanen kan innebära en betydande miljöpåverkan 
och därmed koncentrera miljökonsekvensbeskrivningen till de frågorna. Under samrådet kan också 
viktiga mellankommunala frågor identifieras. 
 
Österåkers kommun har fått förlängd svarstid till och med 26 augusti 2022 med hänsyn till kommunens 
datum för den politiska beredningen.  
 
 
Förvaltningens slutsatser  
Österåkers kommun har under sommaren 2022 bjudits till att inkomma med synpunkter under Norrtälje 
kommuns avgränsningssamråd för Översiktsplan 2050.  

Österåker anser att det är bra att Norrtälje i detta tidiga skede lyfter att även områden utanför 
kommungränsen kan komma att påverkas av planförslaget. Påverkan på grannkommuner och regionen i 
stort är viktig att kommunicera samt bör tas hänsyn till vid kommande avvägningar.  

Österåker har identifierat fyra mellankommunala intressen som planförslaget kan komma att beröra; 
gemensamma vattenförekomster, transportinfrastruktur, sammanhängande grönområden samt 
friluftslivet. Det är bra att Norrtälje avser arbeta för sammanhängande och goda blå- och grönstrukturer, 
samt att det följs upp i MKB, då det kan bidra till en positiv påverkan även för Österåker och för det 
regionala behovet av olika ekosystemtjänster.. 

Kommunerna delar flera gemensamma vattenförekomster och behöver utveckla samarbetet inom 
vattenvården för att nå uppställda miljökvalitetsnormer för vatten. 
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De större grön- och landsbygdsområdena bör analyseras avseende gemensamma ekosystemtjänster som 
t.ex. möjligheter till rekreation och turism, biologisk mångfald, temperaturreglering och 
livsmedelsförsörjning. 

Norrtälje kommuns skärgård ansluter till Österåkers kommun och Österåker ser med fördel att MKB 
beskriver hur möjligheterna till att leva hållbart i skärgården utvecklas, och gärna då belyser frågan i ett 
mellankommunalt perspektiv. 

Utvecklingen av infrastrukturen har stor betydelse för Österåker och nordostkommunerna i övrigt. Det 
är viktigt att se hur tillgången till hamnen i Kapellskär påverkas, men också i allmänhet hur belastningen 
på det regionala vägnätet påverkas av ortsutveckling och trafikutveckling. 

Norrtälje konstaterar att bilanvändandet är högt i kommunen i jämförelse med andra kommuner i 
Sverige och transporter är den största källan till utsläpp i kommunen. I och med Norrtäljes geografiska 
placering påverkar ett ökat antal fordon framkomligheten på vägar, både inom kommunen och regionen 
i stort, samt en ökning av utsläppen. Därav anser Österåker att det är positivt att Norrtälje ser betydelsen 
av att ta sig an problematiken i sin nya ÖP och att behandla denna fråga i MKB..  

Österåkers kommun önskar Norrtälje kommun lycka till med det fortsatta arbetet och ser fram emot ett 
fortsatt gott samarbete! 

 
Bilagor 
 
Bilaga 1. Missiv – avgränsning av MKB för ÖP  
Bilaga 2. Avgränsningsunderlag Norrtälje ÖP 
 
 
 
 
Kent Gullberg    Krister Sernbo    
Samhällsbyggnadsdirektör   Strategisk planeringschef  
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