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Yttrande över utställningsversionen av ÖP 2014. 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden yttrade sig tillsammans med Omställning Sigtuna 

över den första versionen av ÖP i september förra året. Vi tycker inte att vi fått några tydliga 

svar på våra synpunkter och vill att de ska ligga till grund även vid det fortsatta arbetet med 

ÖP:n. Vi kan konstatera att den delvis omarbetats men det har också tillkommit nya områden 

som man har för avsikt att bebygga – eller i varje fall finns med som ett förslag att bebygga.  

När man läser om faktaunderlaget som är samlat i bilagan Allmänna intressen så är det ett 

gediget material som rimligen borde ge ett bra underlag för beslut om mark- och 

vattenanvändningen långsiktigt. När det gäller hänsyn till vattnets viktiga roll i landskapet och 

strandskydd har kommunen gett bra signaler för fortsatt hänsyn. Vi saknar dock kunskaper 

om kommunens kvaliteter i jordbruksmarker och också om skogarnas kvaliteter för biologisk 

mångfald och för rekreation och friluftsliv, inte minst skogar sammafogade i större 

sammanhang. Här skulle det behövas en större fördjupning.  

När vi sedan granskar huvudrapporten där mark- och vatten-anspråken skall fastställas 

långsiktigt har kommunen här ställt upp en massa mål, både som skall tas i ett nationellt, 

regionalt och lokalt perspektiv. Här finns både visioner, mål och strategier och riktlinjer som 

bör vara vägledande för fortsatt arbete. Vi tycker att målen m.m. här är rimliga och 

nödvändiga för en hållbar utveckling bortsett från några väsentliga punkter där vi inte delar 

ÖP:s uppfattning. 

1. Det är målsättningen att kommunen ska växa i den oerhörda fart som planen säger. Det är 

inget självändamål. Vårt förslag är att halvera målsättningen när det gäller antal bostäder. Vi 

delar inte ÖP:s synpunkter att de skulle vara ett riksintresse att bygga kommunala bostäder.  

 

2. Arlanda är viktig för kommunen men det innebär ju också att kommunen tvingas ta på sig 

oerhört många olägenheter för detta intresse. Det har krävts oerhörda markanspråk för sten- 

och grus som krossats och schaktats för att bygga banorna och som påverkad omgivningarna 

direkt eller indirekt. Samtidigt har också en mängd följdverksamheter till Arlanda gjort 

intrång i ett ursprungligen mycket vackert och värdefullt natur- och kulturlandskap. I rask takt 

har landskapet ända från kommungränsen i söder mot Upplands Väsby och hela vägen förbi 

det lilla villasamhället i Rosersberg, förbi Brista och upp till Arlanda blivit ett 

industrilandskap ett område som knappast går att bo i inte minst p.g.a. bullerstörningar. Det 

var ett landskap där det fanns värdefulla jordbruksmarker och skogar med hög biologisk 

mångfald.  



Naturskyddsföreningen Sigtunabygden 20140227  2 (5) 

3. För dessa ingrepp måste finnas kompensation d.v.s. att man då restaurerar landskapet 

omkring så både natur- och kulturmiljöerna får en tydlig miljöinriktning i angränsande 

marker. Swedavia har härvid gjort ett förtjänstfullt arbete med bl.a. vårdinsatser för 

beteslandskapet vid Lejden. De boendemiljöer vi har och de natur- och kulturomgivningar vi 

lärt oss att uppskatta hotas av buller och oönskade trafikmiljöer samt nya allt större och högre 

boendeområden.   

4. Exploatering som är en följd av Arlandas expansion måste begränsas till de redan mest 

störda områdena.   

Om nu charmen att ha en fin boendemiljö försvinner återstår bara ”charmen” att ha nära till en 

storflygplats och nära till Stockholm där både kulturutbud, service, vård och t.o.m. med 

naturområden finns bättre bevarade inför framtiden.  

Sigtuna kommun tycker vi ska behålla sin karaktär som jord- och skogsbrukslandskap där 

man vårdar jord- och skogsbruk på ett långsiktigt hållbart sätt också med hänsyn till den 

biologiska mångfalden. Mellan de två stora urbana centra som Uppsala och 

Stockholmsregionen utgör bör i vår kommun just de miljömässiga värdena tillvaratas. De vi 

har är betydelsefulla för hela regionen. Egentligen står detta uttryckligen i ÖP att man ska 

verka för. Men när man ser på markanvändningskartan så blir inte kommunens ambitioner 

trovärdiga om man inte begränsar alla de förslag på verksamhetsområden som negativt 

påverkar vår miljö. Inför ÖP version 2013 hade vi en lista på en mängd områden som är direkt 

olämpliga med hänsyn miljömål som är uppsatta. Vi kan inte se att kommunen kan leva upp 

till ett enda av de miljökvalitetsmål som också är vårt ansvar att nå.  

5. Det pågår en ständig nedräkning av de naturgivna förutsättningarna för 

livsmedelsproduktion, för ekosystemtjänster och för biologisk mångfald som vi har ansvar för 

i kommunen. Genom ogenomtänkt exploatering går för alltid omistliga värden förlorade i en 

värld som vi med säkerhet vet att vi långsiktigt är beroende av. Dessvärre har alla obebyggda, 

oexploaterade område alltid betraktats som möjliga att tas i anspråk. Därför är det helt 

nödvändigt att vi inte bara pekar ut de bevarandevärda områdena i ÖP utan också ger dem ett 

starkt skydd. ÖP:n måste vara en startpunkt för detta bevarandearbete. Naturskyddsföreningen 

har en lista på områden vi idag tycker är ytterst viktiga att bevara och vårda och det finns 

betydligt fler som måsta säkerställas. Se bilaga. 

6. Syftet med översiktsplanen är ju att ta ställning till vilka områden som är rimliga att bygga 

under planperioden med hänsyn till motstående intressen. Tyvärr ger planen dålig vägledning 

då man inför varje B område, V område, U område, Fs område tar upp en del hinder t.ex. att 

det påverkar riksintresse, eller någon av de gröna kilarna, ESKO- områden, värdefull 

jordbruksmark m.m. Det är förvisso en typ av miljökonsekvensbeskrivning men det görs ju 

ingen bedömning om det är lämpligt eller olämpligt att bygga trots konsekvenserna. MKB-n 

ska ju just på denna nivå i planhierarkin svara på var det är lämpligast att bygga ur olika 

miljöaspekter i jämförelse med andra områden.  Dessutom ska det tydligt framgå det 

politiska ställningstagandet var politikerna tycker att man ska bygga! Eller är det tänkt att 

man vill gå vidare med alla de föreslagna områdena med detaljplaner och bygglovgivning? Är 
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det så att man vill ha total handlingsfrihet att bygga var man vill trots allt levererat 

faktaunderlag?  

Vi motsätter oss definitivt ett stort antal av områdena som är föreslagna därför att de 

överensstämmer inte med de av kommunens egna antagna målen och riktlinjerna. 

 

Dessa är: 

U2 som ligger i ett mälarnära läge som definitivt både är oerhört viktig för det rörliga 

friluftslivet och för den biologiska mångfalden och berör dessutom tre kommuner. 

Kommunikationsmässigt kan det inte ligga sämre. 

U3 hör ju till en trakt med genuint kulturlandskap och med dåliga kommunikationer. 

F2, V1 Odensala. Måste definitivt utredas mer där man bl.a. jämför med alternativa lägen för 

den tilltänkta verksamheten. En viss komplettering av bebyggelse kan vara möjlig? 

F3. Dåligt kommunikationsläge. Känslig kultur och naturmiljö borde minimera eventuellt 

möjlig bebyggelse. 

F 4 Granby. Granby är exempel på en exploatering som har påverkat landskapet mycket 

negativt. En ytterligare komplettetring med bebyggelse påverkar inte miljön nämnvärt. 

Kvaliten på boendemiljön kan dock ifrågasättas. 

F1. Venngarn. Detaljplan antagen med en försiktig komplettetring med bostäder. Hela 

Garnsvikenområdet är ju ett riksintresse för kulturmiljön och naturmiljön har hög klass. 

Mycket känslig landskapsbild där den nya bebyggelsen måste underordna sig helhetsintrycket 

av miljön.  

F 5. Hör också till Garnsvikenområdets landskap. Kan möjligen kompletteras med bebyggelse 

i den mån det inte påverkar värdena i landskapet runt Garnsviken.  

U 1.  Återigen är den mälarnära skogen hotad av bebyggelse. Då Norra Sigtuna vid Pilsbo blir 

ett stort exploateringsområde borde inte detta område under planperioden planeras för 

ytterligare bebyggelse.  

B 2. Sigtunaborna röstade med ytterst liten marginal igenom att detta område skulle bebyggas 

med ytterligare bebyggelse här och ytterligare bebyggda områden i Sigtuna skulle innebära att 

Sigtuna tappar sin småstadskaraktär och charm som turistattraktion.  

B3. Detta område mellan Rosendal och Garnsvikenbron har tidigare aktualiserats att 

bebyggas. Naturskyddsföreningen har bestämt sagt nej till detta då detta stråk har en mycket 

stor betydelse för att sammanbinda Gamla Sigtuna stad med Garnsvikenområdet och 

Venngarn. Ingen bebyggelse borde förekomma på östra sidan av Vibyvägen då det strandnära 

skogsstråket är så viktigt för det tätortsnära friluftslivet och sammanbinder också de 

strandnära skogarna i Tilskogen och Rävsta.  
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B4. Tilskogen. Trots en del avverkningar i skogen och spridda bostäder så har skogen som 

helhet stora kvaliteter. Återigen sluttningarna mot Mälaren bör inte exploateras ytterligare och 

inte heller de östra delarna av skogen. Skogen bör skötas naturvårdsinriktat med 

kontinuitetsskogsbruk för att behålla värdena.  

B5. En fullständigt orimlig bebyggelse på delvis åkermark. Bygger ihop stråket mellan 

Sigtuna och Märsta och påverkar landskapsbilden ytterligare. Bullerstört liksom Ölsta.  

B6. Om ytterligare etapper i Steningehöjden byggs är det väl redan beslutat? Ytterligare 

inbrytningar i skogsområdena är orimliga. 

B 7. S.k. Steninge slottsstad som är en stor inbrytning i det värdefulla skogsstråket som hör 

till Järvafältets värdekärna har naturskyddsföreningen redan sagt nej till. Ett kraftigt 

omarbetat nedbantat förslag där man dessutom kan förstärka värdena i planområdets 

omgivning kan eventuellt prövas. 

V2, V3, V4 och V5 utgör utbyggnadsetapper av Arlandstad och har ju nått detaljplanenivån 

redan. Här har ju ingen hänsyn tagits till att mycket produktiv jordbruksmark valts för 

exploatering.  

Fs 3 och Albano. Ligger i en trakt med värdefullt landskap och en mängd fornlämningar. 

Enligt plan vill man här också offra jordbruksmark för ytterligare en bilparkering m.m. När 

kommer kommunen leva upp till målsättningen att värna om jordbruksmarken? 

F3 och Fs4 är områden som möjligen kan betecknas som U områden. Båda hör till områden 

med synnerligen värdefulla kulturlandskap.  

Fs2. Ett fullständigt obegripligt förslag som påverkat det genuina kulturlandskapet vid 

Fysingen, värdefull jordbruksmark och mitt i inflygningens bullermatta till Arlanda. 

V7 Att ytterligare expandera arbetsområdet i väster är orimligt då den skogsridå som nu finns 

här mellan det nuvarande industriområdet och Mälaren är oerhört viktig ur biologisk 

synvinkel.  

V8 är redan ett stört område men området påverkar visuellt det fina landskapet vid Fysingen. 

V 6. Som också varit föremål för detaljplanearbete. Vi tycker inte om att Roserbergsområdet 

ska omges av ytterligare ett arbetsområde som dessutom skulle utgöra någon sorts 

reklamfront mot E 4.an. Det finns många svårigheter att exploatera här med hänsyn till 

grundvatten och Fysingen. Vi vill också värna om sambandet mellan Fysingeområdets 

kulturlandskap, Norrsunda kyrkas landskapsrum och det öppna stråket mot Rosersbergs 

slottsområde. 

B8. Kan vara rimligt som bostadsområde men borde ej gå norr om Rosersbergsvägen. 

 

Sammanfattningsvis förslår Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 
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Att antal nya bostäder skall halveras under planperioden. 

Att arbetsområden och följdexploatering till Arlanda ska koncentreras till redan störda ytor 

och landskap. 

Att vid bebyggelse man hushållar bättre med marker som har betydelse för 

jordbruksproduktion och för skogar, trädbestånd värdefulla för dess ekosystentjänster. 

Att bebyggelsen koncentreras till kommunikationsbra lägen. 

Att biltrafiken begränsas till förmån för gång och cykeltrafik. Planen bör visa på exempel på 

områden där bilen spelar en underordnad roll. 

Att miljökvalitetsmål, folkhälsomål och försörjningsmål prioriteras vid avvägning mot andra 

t.ex. näringslivspolitiska mål. 

Ge Sigtuna kommun en egen natur- och kulturidentitet och inte en identitet som 

flygkommunikationscentral och förort för Storstockholm. 

Att planen tydligt visar den politiska viljan att nå målen helst i konsensus över partigränserna.  

För naturskyddsföreningen i Sigtunabygden. 

 

Lars-Gunnar Bråvander 


