2018-04-08
Till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, plan@oxelosund.se
Yttrande över bearbetat förslag till översiktsplan för Oxelösunds kommun.
Sedan Naturskyddsföreningen i vårt förra yttrande (2017) påtalat att beskrivningarna av förslagets konsekvenser för naturvärden, grönstruktur och ekosystem var ogrundat positiva,
säger sig planförfattarna ha gjort en översyn. Konsekvenserna är i huvudsak mer eller mindre
negativa. Det är tydligt att kommunen värderar de kortsiktiga framtidsutsikterna för näringslivet och bostads- och arbetsmarknaderna högre än de gröna värden som ger liv i generation
efter generation.
Planförfattarna säger t.ex. att ”kommunen har bedömt att en etablering av verksamhetsomrade, som leder till fler arbetstillfällen, är av högre intresse än bevarande av odlingsmark”
(samrådsredogörelsen). Vidare läser vi att 7 utvecklingsområden avsätts för industri och
bostäder (sidan 12) men inget område där kommunen ska arbeta för långsiktigt bevarandeskydd. Att bara ange vilka grönområden som är värdefulla räcker inte. Möjligheter att bilda
naturreservat borde studeras inom områdena 1, 45, 24, 43, 42 och 41 (sidan 16).
Det är tråkigt (och sannolikt förbjudet enligt miljöbalkens bestämmelse om exploatering av
jordbruksmark) att nästan all jordbruksmark i Oxelösund föreslås som mark för nya industriändamål (områdena 35 och 32 på sidan 16). Det är tråkigt framförallt med tanke på biologisk
mångfald och matförsörjning. Förslaget innebär också att landskapsbilden kring entrévägen
in till Oxelösund skadas.
Andra områden som skadas av förslaget är bl.a. nr 47 och nr 1 (sidan 19), ett stort sammanhängande skogsområde med t.ex. en rovfågelshäckning samt nr 35 med ett koloniområde
vars användning gynnar den biologiska mångfalden, framförallt i fråga om insekter.
Behoven att exploatera obebyggd mark för verksamheter och boende kommer som alltid
hittills att växla i takt med svängningarna i lokal, nationell och internationell ekonomi. Vad
som däremot är konstant är nuvarande och kommande generationers behov av gröna värden,
framförallt i sina närmiljöer. Det är också välkänt att till förutsättningarna för rikt socialt liv
och sunt boende – och i förlängningen även en hållbar utveckling av näringsliv – ska räknas
människors tillgång till bevarade och vårdade naturområden. Till det kan läggas det självklara att fauna och flora inte utan tvingande skäl får förhindras till liv på sina egna villkor.
Målkonflikten (kortsiktigt – långsiktigt) är särskilt utmanande i geografiskt trånga områden
som Oxelösunds kommun med sin redan höga tätortsgrad. Hur länge det dröjer innan översiktsplanerna för användningen av mark och vatten i Oxelösund underordnas en regional
planering är därför sannolikt en ödesfråga för kommunen.
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