
 

 

                                                             

 

 

Policy för skapande av goda förutsättningar för människors hälsa och 

välbefinnande samt god biologisk mångfald 

 
Naturskyddsföreningen i Strängnäs vill medverka till att all nyexploatering för bostadsändamål 

skall ske med beaktande av de entydiga forskningsresultat som fastställer de synnerligen positiva 

hälsoeffekterna av att omges av och vistas i naturliga gröna miljöer. 

 

Väsentligt högre krav bör även ställas på att man vid ny-eller ombyggnation bidrar till att den 

biologiska mångfalden bevaras och förbättras. 

Mot den bakgrunden anser vi att följande riktlinjer bör gälla vid utformandet av detaljplaner och vid 

beviljande av bygglov: 

 
1. En generell norm för grönområden i % av totalt markområde (grönytefaktor) på 0,8 bör eftersträvas för 

samtliga typer av bostadshus d.v.s. även för flerfamiljshus, kedjehus och radhus.  

  

2. Grön utsikt i minst två väderstreck från varje bostad. Blicken bör mötas av någon form av grönska åt två olika 

håll på kortare eller längre avstånd sett från bostadens fönster. Detta kan åstadkommas bl.a. genom att en högre 

grönytefaktor tillämpas, genom att lokala gator och vägar omges av en förslagsvis 10 meter bred kantzon med 

inhemska träd, buskar och andra växter, (antingen på ena sidan eller fördelad på vardera sidan, beroende på 

karaktären av den omgivande naturen) samt genom att anlägga odlingslotter av koloniträdgårdskaraktär invid 

flerfamiljshus för intresserade boende i sådana. 

  

3. Endast inhemskt växtmaterial i parker och utmed transportstråk (bil-, cykel- och gångvägar). Helst nektarrika 

växter som gynnar bin, humlor och fjärilar. Bland trädslagen t.ex. sälg som är viktig för pollinering tidigt på våren och 

lind som senare på sommaren attraherar många insekter.  

 

4. Nya riktlinjer för parkförvaltningen med mer ängsnatur och färre gräsmattor, vilka bör skötas med lägre 

klippningsfrekvens.  

 

5. Planteringar med främmande växtmaterial begränsas på allmän mark till planteringskärl och därutöver 

möjligen till några få platser (t.ex. Arboretum) med särskild motivering. I de fall sådana växter väljs bör de gärna 

förses med skyltar med uppgift om namn och ursprungsland. 

 

Vi är medvetna om att väsentligt högre krav på kreativa lösningar kommer att ställas på arkitekter 

och byggplanerare för att kunna uppfylla normerna enligt punkt 1 och 2 ovan. T.ex. genom något 

glesare bebyggelse, fler gröna tak och väggar samt fler träd och annan växtlighet. Då vi har svårt att 

finna  argument för att personer i flerfamiljshus skulle behöva nöja sig med en väsentligt lägre 

miljöstandard än övriga medborgare i kommunen anser vi det vara extra viktigt att ovanstående 

bebyggelsekrav tillämpas fullt ut även i områden med flerfamiljsbostäder. 


