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Kallelse 
Datum 
2022-11-29 
 

Tid:  Måndagen den 5 december 2022 kl. 15:00 
Plats:  Rådstugan, Östra Långgatan 28 

 
 
 

Kallelse till sammanträde med hållbarhetsutskottet  

Ärende Dnr 

1.  Introduktion av ekologienhetens verksamhet  

2.  Internbudget 2023 KS 2022/146 

3.  Ansökan till Glokala Sverige KS 2022/147 

4.  Dispensansökan Lånestahedens naturreservat KS 2022/148 

5.  Information om pågående rekrytering och energi- och 
klimatrådgivning 2023 

 

6.  Sammanträdesplan 2023 KS 2022/149 

7.  Övriga frågor  

 
 
 
Thomas Jansson (C)    Helena Edenborg 
Ordförande    Sekreterare 
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Ekologienheten 
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Tjänsteskrivelse 
Datum 
2022-11-24 
Dnr 
KS 2022/146 

  

Internbudget 2023 för hållbarhetsutskottet  

 
Förslag till beslut 
Hållbarhetsutskottet fastställer förslag till internbudget 2023 för utskottets 
verksamhet.  
 
Ärendet 
Kommunekologen har i samarbete med ekonomikontoret tagit fram förslag till 
internbudget för hållbarhetsutskottets verksamhet 2023. Internbudgeten redovisar 
hur budgeterade resurser fördelats per enhet.  
 
Trosa kommun bedriver energi- och klimatrådgivning även för Nyköping, Gnesta 
och Oxelösunds kommuner med statsbidrag från Energimyndigheten. Storleken på 
bidraget för 2023 är 878 tkr.  
 
 
 
Elin van Dooren 
Kommunekolog 
Enhetschef ekologienheten  
 
 
Bilagor 
Internbudget för hållbarhetsutskottet 2023  
 
Beslut till 
Kommunstyrelsen 



Kommunstyrelsen-
Hållbarhetsutskottet 
Ordförande: Thomas Jansson (C) 
Kommunekolog: Elin van Dooren 

Totalt (tkr) 2023 2024 2025 
Budget föreg. år, 
netto 2 125 2 119 2 167 

Uppräkning 60 47 49 

Ramförändring -66 0 0 

Budget, netto 2 119 2 167 2 216 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
• Konsument- och energirådgivning
• Miljö, hälsa och hållbar utveckling

Verksamheten leds av kommunekologen 
under kommunstyrelsens hållbarhetsutskott. 
Utskottet verkar strategiskt för en hållbar 
utveckling av Ekokommunen Trosa. 
Hållbarhetsutskottet ska samordna och följa 
upp arbetet med kommunens övergripande 
hållbarhetsarbete inom ramen för Agenda 
2030, vad avser ekologisk hållbarhet och 
folkhälsa. 

VERKSAMHETSUTVECKLING 2023 
Trosa kommun har av Energimyndigheten 
beviljats förlängning av nuvarande 
programperiod för energi- och 
klimatrådgivning i kommunerna Trosa, 
Oxelösund, Nyköping och Gnesta till 2023-
12-31.

Ekonomiska förutsättningar 
Budgeten är beräknad enligt gemensamma 
planeringsförutsättningar med uppräkning  
av löner och priser på 2,5 % vilket 
resulterar i 60 tkr samt kompensation för 
ökat personalomkostnadspåslag 34 tkr.   

2023 års ram har minskats med föregående 
års ettårssatsning på 100 tkr.  

Budgeten för energi- och 
klimatrådgivningen baseras på tidigare 
bidrag. 

VERKSAMHETEN 2024-2025 
Hållbarhetsutskottet ska bedriva verksamhet 
och projekt som främjar hållbar utveckling 
inom ramen för Agenda 2030 med fokus på 
ekologisk hållbarhet och folkhälsa. 
Ekologienheten förvaltar de kommunala 
naturreservaten, tillhandahåller energi- och 
klimatrådgivning samt arbetar övergripande 
med energi- och klimat, folkhälsa, natur- 
och vattenvårdsfrågor, kommunens 
miljöledningssystem samt verkar stödjande 
inom miljö- och folkhälsofrågor i stort.  

Inga särskilda förändringar av 
verksamheten är planerade, förutsatt att 
statsbidraget för energi- och 
klimatrådgivning inte väsentligt ändras 
framöver.  

UTSKOTTETS MÅL 
Utskottets mål omfattar områdena vatten, 
natur, energi och klimat och syftar till att 
bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges 
mål om hållbar utveckling.   

Hållbarhetsutskottets mål nr 4. Trosas 
medborgare ska ha god tillgång till parker, 
grönområden och natur, följs inte längre 
upp i Medborgarundersökningen.   

Hållbarhetsutskottets mål är samtliga 
kommunövergripande och kräver 
samverkan såväl inom kommunen som med 
andra myndigheter, föreningar och företag 
för att uppnås. 



HÅLLBARHETSUTSKOTTETS MÅL 

Mål Målprecisering Mätmetod 

1. 
Minskad övergödning i 
Trosaån och Östersjön 

Utsläppen av fosfor och 
kväve från Trosaåns 
utlopp ska minska 
årligen (µg/l) 

Recipientprovtagning vid 
Trosaåns utlopp 

2. 
Minskad 
energianvändning från 
hushåll 

Den sammanslagna 
energianvändningen från 
småhus, flerbostadshus 
och fritidshus ska årligen 
minska (kWh/inv) 

Statistik från SCB 

3. 
Minskade utsläpp av 
växthusgaser 

Utsläppen av 
växthusgaser ska minska 
med minst 4 % per år 
(CO₂-ekv/inv) 

Kolada - Agenda 2030 

4. 

Trosas medborgare ska 
ha god tillgång till 
parker, grönområden 
och natur 

Betygsindex minst 8 av 
10 för frågan om tillgång 
till parker, grönområden 
och natur i NRI 

Tidigare 
Medborgarundersökningen 

(NRI). Ingår ej längre. 
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Ansökan till Glokala Sverige 

Förslag till beslut 
1. Trosa kommun ansöker om medlemskap i Glokala Sverige.  
2. Politisk kontaktperson för ansökan är Thomas Jansson (C).  

 
Ärendet 
Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt med syfte att höja 
kunskapen och engagemanget för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet 
är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Svenska FN-förbundet 
och Internationellt centrum för lokal demokrati och finansierat av Sida.  
 
Nu bjuder Glokala Sverige in till fler deltagare i projektet med sista ansökningsdag 
12 dec 2022. Deltagandet i projektet gäller från och med det år man antas, och kan 
fortgå så länge som projektet fortsätter. Glokala Sverige har just inlett en ny 
projektperiod och fortsätter åtminstone till och med 2023. Deltagande i Glokala 
Sverige är kostnadsfritt. En politisk kontaktperson för ansökan ska anges.  
 
 
Elin van Dooren 
Kommunekolog 
Enhetschef ekologienheten  
 
 
Bilagor 
Inbjudan från Glokala Sverige, Svenska FN-förbundet 
 



 

Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner 
 

Ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD 
för att stärka kunskapen om och höja engagemanget för Globala målen 

https://axacoair.se/go?jhg1Dhry
https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/
mailto:glokalasverige@fn.se


 

Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner 
 

Ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD 
för att stärka kunskapen om och höja engagemanget för Globala målen 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner 
 

Ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD 
för att stärka kunskapen om och höja engagemanget för Globala målen 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

 

https://fn.se/glokalasverige/om-glokala-sverige/fragor-och-svar-2/
https://fn.se/glokalasverige/om-glokala-sverige/fragor-och-svar-2/
https://axacoair.se/go?jhg1Dhry
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Ansökan om dispens från naturreservatsföreskrift i 
Lånestahedens naturreservat 
 
Förslag till beslut 
Hållbarhetsutskottet beviljar tekniska enheten, Trosa kommun, dispens från 
naturreservatsföreskrift A12 och A13 i Lånestahedens naturreservat.   
 
Ärendet 
Trosa kommun, Tekniska enheten, planerar för en GC-väg längs med Lånestavägen 
i Vagnhärad som angränsar till Lånestahedens naturreservat och Natura 2000-
område. Själva GC-vägen kommer att ligga i körbanan men det finns regler om att 
vägslänterna intill en GC-bana inte får vara för branta. Det betyder att man behöver 
plana ut dikesslänten som delvis ligger inom reservatet/Natura 2000-området 
genom att fylla upp i botten och lägga trumma för dagvatten. Sly och en del träd 
behöver tas bort i vägslänten men ingenting inom betesmarken påverkas. 
Kommunekologens bedömning är att åtgärden inte riskerar att påverka 
naturvärdena i naturreservatet negativt.  
 
Länsstyrelsens bedömning är att GC-vägen och den förändrade slänten inte 
kommer att ge betydande påverkan på Natura 2000-området, något tillstånd 
behövs därför inte från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anger att de inte behöver yttra 
sig i det kommunala ärendet gällande dispensansökan från föreskrifterna.  
Miljönämnden tillstyrker planerat arbete med GC-vägen.  
 
Elin van Dooren 
Kommunekolog 
Enhetschef ekologienheten  
 
Bilagor 
Dispensansökan  
Yttrande Länsstyrelsen 
Yttrande Miljökontoret  
 
Beslut till 
Tekniska enheten 



Ansökan om dispens i kommunalt naturreservat
Kommunen får enligt 7 kap 7§ miljöbalken ge dispens från föreskrifter för ett naturreservat, om 
det finns särskilda skäl. En dispens ska vara förenlig med syftet och föreskrifterna för det 
skyddade området.

Särskilda skäl kan anses föreligga om åtgärden främst har en positiv inverkan på områdets 
bevarandevärden. Angelägna allmänna intressen kan i vissa fall utgöra särskilda skäl för dispens 
om de är förenliga med föreskriftens syfte.

Dispensbesluten kan tidsbegränsas och förenas med villkor, till exempel krav på återställning eller 
skyldighet att utföra en särskild undersökning av berört område eller att vidta skydds- eller 
kompensationsåtgärder.

Sökande ansvarar för att verksamheten inte skadar några enskilda intressen och att övriga 
tillstånd från kommunen, länsstyrelsen, berörda markägare, väghållare etc. finns.

Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med dispensen inte har 
påbörjats inom två år eller avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Sökandens namn
Trosa kommun/Tekniska enheten

Adress
Västra långgatan 4-5

Postadress
619 80 Trosa

E-postadress Telefonnummer
tekniska@trosa.se

Utöver naturreservat, omfattas det berörda området även av följande skyddsbestämmelser?

 Natura 2000 område

 Strandskyddsområde

 Djurskyddsområde (fågel- eller sälskyddsområde)

 Övrigt skydd

Naturreservatets namn: Vilken reservatsföreskrift avser ansökan:
Lånestahedens naturreservat A.12, A.13

Typ av åtgärd:
Underhållsarbete i befintligt vägdike utmed Lånestavägen, arbetet omfattar fällning av träd och slyröjning i dike 
och slänt för att säkerställa dagvattenflödet från befintlig infrastruktur.

Utöver underhållsarbete planeras det att anläggas en gc-väg inom befintlig vägområde, dagvatten från gatan 
kommer ledas till diket utmed vägen. GC-vägen följer befintligt vägområde utmed naturreservatet se ritning T-
10-2N-001, med rött moln.

mailto:tekniska@trosa.se


När avses åtgärden genomföras:
Våren och sommaren 2023. Åtgärden har blivit beviljad statlig medfinansiering och ska vara helt färdigställd 
senast oktober 2023.

Särskilda skäl:
Åtgärden finns upptagen i gällande gc-analys och kopplar ihop denna del av Vagnhärad till framtida 
resecentrum men också den handelsetablering som är planerad utmed Kalkbruksvägen. Åtgärden kopplar till 
Agenda 2030 genom att få fler att välja cykel, öka folkhälsan och öka luftkvalitet inom tätorten.

Kompletterande information (inkl. vilka hänsyn som tas till djur- och natur):
Arbetet bedrivs inom befintligt vägområde där det förekommer daglig trafik, enligt våra mätningar trafikeras 
sträckan av ca 634 fordon/dygn vilket innebär att 1-2 grävmaskiner med lastbilar har en minimal utökad 
påverkan. 

Till ansökan ska bifogas:

 En översiktskarta där området för åtgärder har markerats.

 En detaljkarta eller skiss som visar åtgärdernas lokalisering och omfattning.

Ort och datum
Trosa 2022-11-03

Sökandes underskrift

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.trosa.se/offentlighetochsekretess/Hantering-av- 
personuppgifter

http://www.trosa.se/offentlighetochsekretess/Hantering-av-


Från: Davies Robin
Till: Elin vanDooren
Ärende: Sv: GC-väg Lånestavägen
Datum: den 7 november 2022 09:01:39
Bilagor: image001.png

Hej!

1. Jag bedömer att GC-vägen och den förändrade slänten inte kommer att ge betydande
påverkan på Natura 2000-området, något tillstånd behövs därför inte.

2. Länsstyrelsen behöver inte yttra sig i det kommunala ärendet gällande dispensansökan
från föreskrifterna.

 
 
Lägg gärna in en kopia av detta mail i respektive ärende.
 
Robin Davies
Naturskyddshandläggare
Naturskyddsenheten
Avdelningen för natur och miljö
Tel: 010-223 42 49
robin.davies@lansstyrelsen.se
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
www.lansstyrelsen.se/sodermanland  Länk till annan webbplats.
För information om hur Länsstyrelsen i Södermanlands län behandlar personuppgifter, se
https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/om-oss/om-webbplatsen/sa-hanterar-vi-dina-
personuppgifter.html
 
 

Från: Elin vanDooren <elin.vandooren@trosa.se> 
Skickat: den 4 november 2022 14:49
Till: Davies Robin <Robin.Davies@lansstyrelsen.se>
Ämne: GC-väg Lånestavägen
 

Hej Robin,

Nu kommer jag med en helt annan fråga. Du får säga till om jag ska skicka det till LST-
registratorn istället.

Kommunen planerar för en GC-väg längs med Lånestavägen i Vagnhärad som angränsar
till både Lånestahedens naturreservat och till Natura 2000-område (av olika anledningar så
överlappar reservat och Natura 2000 inte just här). Själva GC-vägen kommer att ligga i
körbanan men det finns regler som säger att vägslänterna intill en GC-bana inte får vara för
branta vilket de är här. Det betyder att man skulle behöva plana ut själva dikesslänten
något genom att fylla upp i botten och lägga trumma för dagvatten. Enklast är att se på det
rödmarkerade på ritning T-10-2N-001. Sly och en del träd behöver tas bort i vägslänten
men ingenting inom betesmarken påverkas. Trummor för vattenavledning kommer läggas i
diket men varken mer eller mindre vatten kommer att tillföras naturreservat eller Natura
2000. Jag har varit ute på plats med vår tekniska avdelning och med miljökontoret och vi
tycker att lösningen är bra ur både naturskydds- och säkerhetsperspektiv. Jag bifogar

mailto:Robin.Davies@lansstyrelsen.se
mailto:elin.vandooren@trosa.se
mailto:robin.davies@lansstyrelsen.se
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1orx4V-0007sV-45&d=4%7Cmail%2F90%2F1667808000%2F1orx4V-0007sV-45%7Cin11e%7C57e1b682%7C14617742%7C11711192%7C6368BB5B485AAD1B4403BAA106F92D01&s=1ZITVuzWoyyHgv_rmyznOQhPO6c&o=wphtw%2F%2Fwt%3Ayn.lestras%2Fnlsosese.amdednlnra
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1orx4V-0007sV-45&d=4%7Cmail%2F90%2F1667808000%2F1orx4V-0007sV-45%7Cin11e%7C57e1b682%7C14617742%7C11711192%7C6368BB5B485AAD1B4403BAA106F92D01&s=qV9jPrRWhmXsb72om3KrlVP1mqY&o=%2Fphtw%3A%2Fwtstaw.rssylneeels.s%2Fsnlrodnanaemsmd%2Foos%2Fo-lem-tbpawbh%2Fsena-ansiated-v-rrs-inneroapegup.ftrpilmth
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1orx4V-0007sV-45&d=4%7Cmail%2F90%2F1667808000%2F1orx4V-0007sV-45%7Cin11e%7C57e1b682%7C14617742%7C11711192%7C6368BB5B485AAD1B4403BAA106F92D01&s=qV9jPrRWhmXsb72om3KrlVP1mqY&o=%2Fphtw%3A%2Fwtstaw.rssylneeels.s%2Fsnlrodnanaemsmd%2Foos%2Fo-lem-tbpawbh%2Fsena-ansiated-v-rrs-inneroapegup.ftrpilmth



ritningar och foton från vägslänten. Kulturmiljö på LST kommer att bli kontaktade. Men
jag har egentligen två frågor till dig.

1 . Ska vårt tekniska kontor söka om dispens för Natura 2000-delen?
2. Vill LST yttra sig över dispensansökan för naturreservatet?

Hör gärna av dig om du vill att jag förtydligar något.

Trevlig helg!
Med vänliga hälsningar,
Elin 

Elin van Dooren
Kommunekolog/Enhetschef ekologienheten
Kommunkontoret, 619 80 Trosa
Besöksadress: Västra Långgatan 4

Tel direkt: 0156-520 24   Tel växel: 0156-520 00 
E-post: elin.vandooren@trosa.se 
www.trosa.se

 

 

 

 

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

Klicka här för att rapportera detta som skräppost.

mailto:elin.vandooren@trosa.se
http://www.trosa.se/
https://www.trosa.se/personuppgifter
https://portal.mailanyone.net/index.html#/outer/reportspam?token=dXNlcj1lbGluLnZhbmRvb3JlbkB0cm9zYS5zZTt0cz0xNjY3ODA4MDkzO3V1aWQ9NjM2OEJCNUI0ODVBQUQxQjQ0MDNCQUExMDZGOTJEMDE7dG9rZW49NjNmMjllMDE1ODYxZTNhODk2YjIzNDYzMjAwOWM2ZTc1YmQ0NjgwZDs%3D


Utdragets riktighet bestyrkes 
Sida 1 av 1 

Yttrande 
Beslutsnummer 
2022-261 

Diarienummer 
2022-784  
 

 

 

MILJÖNÄMNDEN 
 
Datum 
2022-11-09  
 
 
 
Handläggare på miljökontoret 
Susanne Rosqvist 
Miljöchef 
Telefon: 0156-520 97 
E-post: Susanne.Rosqvist@trosa.se 
 

  
Trosa kommun Ekologi  
Västra Långgatan  4  
61980 Trosa 

 

Yttrande angående dispens för arbete i naturreservat 
Lånestahedens naturreservat på fastigheten Lånesta 1:2 

 
Bakgrund 
Trosa kommun avser att bygga gång- och cykelväg längs Lånestavägen. Vägdiket, som 
idag har brant lutning, behöver fyllas upp till viss del för att minska olycksrisken och 
uppfylla kraven på GC-väg. Dagvattnet kommer gå i rörledningar i diket. Enstaka träd 
och sly kommer behöva tas bort för att säkra dagvattenflödet, i övrigt innebär arbetet 
mest påverkan på själva vägdiket.  
 
Yttrande 
Miljönämnden tillstyrker planerat arbete med GC-väg eftersom det främjar användandet 
av cykel som transportmedel. Detta främjar reservatet och miljön i allmänhet. 
 
De enstaka träd som ska tas bort står i slänten vid diket och bedöms inte påverka 
reservatets naturvärden på ett betydande sätt. Dikesområdet är redan påverkat 
område och får underhållas enligt reservatsföreskrifterna. 

 
Miljökontoret bedömer att reservatsområdet inte kommer att påverkas negativt av 
eventuella förändringar i dagvattenflödet som skulle kunna bli följden av igenläggandet, 
eftersom reservatsområdet ligger signifikant högre i terrängen är Lånestavägen.  
 
 
Vid frågor är ni välkommen att kontakta miljökontoret. 
 
Vänligen 

 

Susanne Rosqvist 
Miljöchef 
Yttrandet är digitalt signerat och saknar därför namnteckning 

 
 
Kopia av yttrandet till: 

1. Akten 
 

  H
andlingen är e-signerad av S

usanne R
osqvist
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Sammanträdestider 2023 för hållbarhetsutskottet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens hållbarhetsutskott fastställer utskottets sammanträdestider 
2023. 
 
Ärendet 
För år 2023 ska sammanträdestider fastställas för utskottet. Förslaget är anpassat 
efter sammanträdestiderna för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige.  
 
Förslag på sammanträdestider 2023 
 

 H-utskottet 
  Kl. 15.00 
Januari  
Februari 6 
Mars 27 bokslut 
April   
Maj 2 kvartal+budget 

(tisdag) 
Juni 12  
Juli  
Augusti  
September 4 
Oktober 9 delår 
November 20 internbudget 
December  

 
 
 
Helena Edenborg 
Kanslichef 
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