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Eskilstuna kommun

UTVECKLINGSPLAN 2030

Allmänt

Naturskyddsföreningen Eskilstuna anser, att det är värdefullt att 
kommunen presenterar förslag till ett helhetsgrepp på planeringen för 
Eskilstunas framtid. Vi är dock litet förvånade över att en del kart-
material inte stämmer med texten.
Vi ställer oss tvekande till att åkermark inom 600 meters avstånd från 
de stora vägarna anses vara ett allmänt samhällsnyttigt område och att 
de därmed fritt kan exploateras till golfbanor, bostäder mm samtidigt 
som Sverige behöver höja sin självförsörjningsgrad för livsmedel. 

Miljöbalkens 3 kap 4§ reglerar användningen av jordbruksmark för 
annat ändamål än jordbruk. Vi anser att all mark, som består av åker 
och beteshagar skall betraktas som jordbruksmark. Vid planeringen 
skall man ställa sig frågorna:
• Är det fråga om jordbruksmark i lagens mening? 
• Är marken brukningsvärd jordbruksmark? Mark- och Miljööver- 
domstolen har varit sträng i sin tolkning av paragrafen, vilket innebär 
att även jordbruksmark med lägre klassning ansågs omfattas av 
skyddet.
• Är det fråga om ett väsentligt samhällsintresse?
• Kan annan mark istället tas i anspråk?

VA-frågor

Vi saknar en närmare analys av försörjningen med dricksvatten. Den 
växande befolkningen ställer krav på utökad produktion av dricks-
vatten och omhändertagande av avloppsvatten. I detta sammanhang 
bör också planerna på att ansluta fler hushåll på Nyckelön i Västerås 
stad enligt utvecklingsplanen för Kvicksund, beaktas. Ett ökat lokalt 
omhändertagande av dagvatten kan öka den biologiska mångfalden, 



men minskar bara marginellt trycket på reningsverket i Ekeby. Någon 
plan för utökning av reningsverket har vi inte kunnat hitta i förslaget.
Behovet av reservvattentäkt för kommunen har fått ökad aktualitet 
genom händelserna i floden Wisla i Polen i dagarna. Att förlita sig på 
Näshultasjön som reservvattentäkt är för optimistiskt. Ett reningsverk, 
som havererar i Hjälmarens avrinningsområde eller ett större olje-
utsläpp på Hjälmarsundsbron i kombination med västlig vind är väl 
inte den mest sannolika händelsen, men….

Det är viktigt att Tandlaå-projektet återupptas och skapar de stora 
miljö- och ekologiska värden, som var tänkta från början samtidigt 
som ytvattnet till vattenverket i Hyndevad förbättras. Ett kontinuerligt 
arbete bör ske med syfte att minska Tandlaåns påverkan över tid inom 
ramen för ett vattenråd.

Vattenfrågor i östra delen av kommunen

Det är inte bara dagvatten från Kafjärdens åkermark, som avvattnas till
Sörfjärden. Även dagvattnet från norra delen av flygplatsen och från 
norra delen av logistikparken rinner direkt ner till Sörfjärden. Under 
sommaren 2019 sker analys av vattenkvaliteten i fjärden i regi av bland
annat Länsstyrelsen med utgångspunkt i de nationella miljömålen. 
Dagvattnet från södra delen av flygplatsen avvattnas via en våtmark till
Eksågsån och vidare via Nasen och Bondöknasjön i Eskilstuna 
kommun och Öknasjön, med tillflöden i Eskilstuna och Strängnäs 
kommuner, till utloppet i Härad. Det finns möjlighet att kombinera 
ökad biologisk mångfald med dagvattenrening genom samverkan 
mellan de båda kommunerna.

I utvecklingsplanen för Eskilstuna bör även arbetet med Råckstaåns 
vattenfrågor, som bland annat berör Flättsjön och Eklångensjön i 
Eskilstuna kommun, tas med. Här pågår uppstartsarbete med att skapa 
ett vattenråd för hela ån, som mynnar nära Läggesta järnvägsstation.

Övriga vattenfrågor

Vi vill se en tidsplan, som preciserar tidpunkt för genomförande av de 
åtgärder i kommunens vattenplan, som skall vara förverkligade vid 
utgången av år 2021.



Skolmiljöer

Vi tycker att det är positivt att planen vill slå vakt om gröna skolgårdar.
Verkligheten går delvis åt annat håll genom att man exploaterar delar 
av skolgårdar. Planförfattarna verkar vara okunniga om att samtliga fri-
gymnasier saknar skolgårdar. Kommunens planer för den fjärde 
kommunala gymnasieskolan, Zetterbergsgymnasiet, innebär att skolan 
kommer att sakna grön skolyta. Det känns långsökt att betrakta Kron-
skogen som grönyta för Zetterbergsgymnasiet. 

På senare tid har det kommit fram planer på att exploatera stora delar 
av parken vid Rinmangymnasiet för att bygga ett ”kulturhus” för bland
annat stora teaterevent som Melodifestivalen. Dessa planer står i skarp 
kontrast till planförslagets skrivningar om att det behövs nya parker 
och grönområden i centrala Eskilstuna. I andra sammanhang har ju 
kommunen antytt planer på en kraftig ökning av bostadsbeståndet i 
området väster om Rinmangymnasiet. Ett kulturhus i Rinmansparken 
skulle lägga en död hand på en hel del planerade bostäder med tanke 
på krav på ”skyddszon” mot buller mm.
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