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Yttrande avseende remiss angående
översiktsplan för Trosa kommun 2020
Ärendebeskrivning
Regionens tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsrotel (rotel IV) har gett
trafiknämnden möjlighet att avge yttrande avseende remiss angående
översiktsplan för Trosa kommun 2020.

Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.
•
•

Remissmissiv
Remisshandlingarna från Trosa kommun

Förslag till beslut
Trafiknämnden föreslås besluta följande.
1.

Yttrande i form av detta tjänsteutlåtande lämnas
till regionledningskontoret.

2.

Paragrafen justeras omedelbart.
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Trafikförvaltningen
Ledningsstaben
Kansli

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2020-01-08

Ärende

TN 2019-1381
Infosäkerhetsklass

K1 (Öppen)

Förslag och motivering
Trafiknämnden har inget att yttra angående översiktsplan för Trosa kommun
2020. Det bedrivs ingen SL-trafik som är kopplad till kollektivtrafik i Trosa
kommun.

Sara Catoni
Förvaltningschef

Martin Jägerbert
Kanslichef

REMISS
2019-12-05

RS 2019-1144

Rotel IV – Tillväxt-, samhällsplaneringsoch skärgårdsroteln

Trafiknämnden
Tillväxt- och regionplanenämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ärende:

Remiss – Inbjudan till samråd för Översiktsplan
2020, Trosa kommun
_____________________________________
Yttrande från berörd nämnd/styrelse senast: 2020-01-27
Handläggare: Lars Nordgren
Yttranden skickas till regionledningskontorets registrator:
E-post: registrator.lsf@sll.se
Adress:
Regionledningskontoret
Registraturen
Box 22550
104 22 Stockholm
Internadress:
Regionledningskontoret, Registraturen, Landstingshuset

Från:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Detaljplan
Inbjudan till samråd för Översiktsplan 2020, Trosa kommun
den 28 november 2019 10:55:48
Samråd Trosa kommun Översiktsplan 2020 utskick.pdf

Hej!
Kommunstyrelsens planutskott har fattat beslut om att samråda förslag till ny Översiktsplan för
Trosa kommun. I bifogad fil finns information om samrådet och planprocessen. På kommunens
hemsida www.trosa.se/op2020 finns planförslaget i sin helhet. Samrådet pågår till och med
den 28 februari 2020.
Synpunkter på förslaget lämnas skriftligt senast den 28 februari till:
· Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 619 80 Trosa. Märk ”ÖP2020”
· detaljplan@trosa.se, märk ”ÖP2020”
· https://etjanst.trosa.se/op
Välkommen till samråd!
Med vänliga hälsningar
Helen Boo
Administratör
Samhällsbyggnadskontoret
619 80 Trosa
Besöksadress: Västra Långgatan 5
Tel direkt: 0156-520 25
Tel växel: 0156-520 00
E-post: helen.boo@trosa.se
Hemsida: www.trosa.se

P

Ägna miljön en tanke innan du skriver ut detta mail

När du kommunicerar med Trosa kommun och våra kommunala bolag via e-post kommer
dina uppgifter att behandlas av kommunen eller bolagen. All hantering av personuppgifter
i e-post sker i enlighet med Dataskyddsförordningen. Du kan läsa mer om Trosa kommuns
och de kommunala bolagens hantering av personuppgifter på
https://www.trosa.se/personuppgifter

Datum

2019-11-27
Diarienummer

2018/182

Enligt sändlista

Samråd – förslag till Översiktsplan 2020
Plan- och bygglagen anger att varje kommun ska ha en översiktsplan som ska ge
vägledning för mark- och vattenanvändning samt hur den byggda miljön ska
användas, utvecklas och bevaras. Trosa kommun har sedan lång tid tillbaka arbetat
kontinuerligt med sin översiktliga planering. I översiktsplanen redovisas hur
kommunen vill utvecklas på kort och lång sikt samt vilka värden som finns och som
behöver bevaras. Med kort sikt avses en period på fem till tio år och när det gäller
lång sikt blickar översiktsplanen fram mot år 2040. Översiktsplanen är rådgivande
och utgör ett viktigt styrdokument för samhällsbyggnadsfrågor i Trosa kommun.
Under de senaste åren har mycket hänt i Trosa kommun. Inflyttningen har varit hög
liksom bostadsbyggandet, den slutliga dragningen av Ostlänken och placeringen av
dess resecentrum har fastställts. Därutöver har kollektivtrafiken fortsatt att
utvecklas, nya förskolor har byggts och utbyggnad av Skärlagsskolan har påbörjats,
för att nämna några av alla utvecklingssteg som tagits. Samtidigt har ett nytt
naturreservat inrättats, en ny energi- och klimatplan antagits där kommunens
energi- och klimatrådgivning utökats, satsningar på Östersjövänlig mat och
folkhälsostigar har gjorts och arbetet för fria vandringsvägar i Trosaån har inletts.
Genom en aktuell översiktlig planering kan Trosa kommun ta ställning i viktiga
frågor och aktivt arbeta såväl för utveckling som bevarande. Det ska inte råda
någon tveksamhet om hur kommunen ställer sig i långsiktiga strategiska frågor.
Samtidigt ska också invånare, företagare, besökare och andra myndigheter kunna
ta stöd i egna beslut utifrån de förutsättningar som råder i kommunen.
Översiktsplanen ska fungera som en uppslagsbok inför viktiga beslut och
ställningstaganden.
Kommunstyrelsens planutskott gav Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att ta
fram förslag till ny översiktsplan i december 2018. Under våren har planutskottet
tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret arbetat med att ta fram det förslag
som nu är ute på samråd. Under våren har översiktsplanen varit uppe för
diskussion i olika forum i syfte att fånga upp aktuella frågor bland kommunens
invånare bl a vid föreningsmöten, åk 8 Framtidsvecka och vid kommunens SFI.
Översiktsplanen har därmed fått en ytterligare spridning och deltagarna har bidragit
med synpunkter vilka varit värdefulla i planarbetet.
Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är reglerat i Plan- och bygglagen och
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bygger på en demokratisk process där kommunens invånare och företag,
myndigheter, föreningar m fl bjuds in att ta del av kommunens förslag. Alla har
möjlighet att ta del av handlingarna som finns tillgängliga på kommunens bibliotek,
Samhällsbyggnadskontoret på Västra Långgatan 5 i Trosa samt på vår hemsida:
www.trosa.se/op2020.
Översiktsplanen ska redovisa rådande planeringsförutsättningar, gällande statliga
och allmänna intressen samt kommunens förslag till framtida utveckling och
bevarande. Utöver att kommunen redovisar sitt förslag för kommunens framtida
utveckling är översiktsplanen en form av överenskommelse med staten via
Länsstyrelsen. Därför ska det framgå hur kommunen ställer sig till allmänna
intressen och om kommunen har annan uppfattning än Länsstyrelsen t ex när det
gäller riksintressen. Nedan redovisas planprocessen och var i den kommunens
översiktsplan befinner sig nu:

Planuppdrag

Samråd

Granskning

Antagande av
ÖP2020

Lagakraft

Samråd pågår fram till februari 2020 och därefter kommer planförslaget att
revideras för att sedan skickas ut på granskning under sommaren 2020. Enligt
tidplanen kommer ett slutligt förslag till ny översiktsplan att antas av
kommunfullmäktige i december 2020. Tidplanen är preliminär och kan ändras
under arbetets gång.
Synpunkter på förslag till ny översiktsplan ska lämnas skriftligt senast den 28
februari 2020 till:
•
•
•

Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 619 80 Trosa, märk ”ÖP2020”
detaljplan@trosa.se, märk ”ÖP2020”
https://etjanst.trosa.se/op

Under januari kommer Trosa kommun bjuda in till möten om översiktsplanen i
Trosa, Vagnhärad och Västerljung. Under några eftermiddagar i januari kommer det
också finnas möjlighet att prata med tjänstemän från Samhällsbyggnadskontoret
som finns på plats på Trosa stadsbibliotek och Biblioteket Navet i Vagnhärad.
Information om datum och tider kommer att presenteras på kommunens hemsida
och respektive bibliotek. Vid frågor kontakta gärna Linda Axelsson, planchef,
linda.axelsson@trosa.se eller tfn 0156-520 37.
Kom ihåg att gå in på www.trosa.se/op2020 för att studera planförslaget!
Välkommen till samråd av kommunens nya översiktsplan!
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Sändlista:
Partier i Trosa kommun
Centerpartiet
Kristdemokraterna Trosa
Liberalerna
Miljöpartiet de Gröna Trosa
Moderaterna i Trosa-Vagnhärad
Socialdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Myndigheter, organisationer, företag m fl
Camfil
Hedebyskolan
Lantmäteriet
Länsstyrelsen Södermanlands län
Metria
Näringslivsenheten
Region Stockholm
Region Sörmland
Region Sörmland kollektivtrafik
SFI Trosa kommun
Statens Fastighetsverk
Statkraft
Svealands kustvattenvårdsförbund
Sörmlands museum
Sörmlandskustens Räddningstjänst
Telia Sonera Skanova Access
Tomtaklintskolan
Trafikverket
Trafikverket Ostlänken
Trosa Turism
Trosaåns vattenvårdsförbund
Vattenfall Eldistribution AB
Åkerbergs
Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Kommuner
Gnesta kommun
Nyköpings kommun
Nynäshamns kommun
Oxelösunds kommun
Södertälje kommun
Nämnder och kommunala bolag
Brottsförebyggande rådet, BRÅ
Ekoutskottet
Humanistiska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Miljönämnden
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Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
TROBO
Trofi
Vård- och Omsorgsnämnden
Äldre- och omsorgsrådet
Föreningar
Företagarna Trosa-Gnesta
Omställning Trosa
PRO
SPF
SSIF
Trosa Amatörflygklubb
Trosa Edanö IBK
Trosa hembygdsförening
Trosa Ridsällskap
Trosa Vagnhärads SK
Trosabygdens naturskyddsförening
Trosabygdens OK
Vagnhärads hembygdsförening
Västerljungs hembygdsförening
Västerljungs IF
Fastighetsägare/Exploatörer/Byggföretag
Billy Gustafsson AB
Bo Klok
Boije Bygg AB
Conventor
Ekologiska byggvaruhuset AB
Erikslunds gård
FB Bostad
HSB
Hvalfisken
Kjellbergs Bygg AB
LMR Bygg
Långnäs gård
Nero Bygg
Nokon
Panghus
Peab
Signum Fastigheter
Strömbergs
Större enskilda fastighetsägare
Trosa Vagnhärads Mark AB
Trotab
Tureholms slott
Åda gods
Samfällighetsföreningar
Gisekvarns samfällighetsförening
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Hagstugan Korsnäs samfällighetsförening
Karlsborgs samfällighet
Källviks hamns samfällighetsförening
Källviks samfällighetsförening
Källviks Östra VA Samfällighetsförening
Lagnövikens samfällighetsförening
Lövsta samfällighetsförening
Sandvikshagens samfällighetsförening
Stensund samfällighetsförening
Sunds samfällighetsförening
Tofsö samfällighetsförening
Valhalls samfällighetsförening
Öbolandets samfällighetsförening
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