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Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har beretts tillfälle att yttra sig i rubr ärende. 

Föreliggande detaljplan är av stor betydelse för Arlanda stads fortsatta exploatering. Förslaget 

redovisar erfarenheter av ett omfattande arbete där dagvattenfrågor, kommunikationslösningar, 

hänsynstagande till planerad utbyggnad av Arlandabanan och breddning av E4 till 3-filer mm visar på 

komplexiteten. Särskilt den Miljökonsekvensbeskrivning som ingår i materialet ger en bra beskrivning 

av planen och de problem och möjligheter den innebär. 

Det föreliggande förslaget och redovisade bilagor är av hög klass och de analyser som där görs är 

sådana att det vore förmätet av oss att ifrågasätta resultaten. På några punkter vill vi dock notera att 

vi upplever stor behov av att kunna följa och kommenteera det fortsatta arbetet med planen.  Detta 

gäller särskilt 

 Dagvattenfrågorna och de åtgärder som krävs för att påverkan på bla vattenkvaliteten i 

Fysingen  

 Det kommunikationsmässiga sambandet mellan Märsta och Arlanda måste ges hög prioritet. 

Hur det utrymme som planen erbjuder ska användas behöver, som sägs i planen, prövas med 

sikte på framtiden. Här har olika alternativ varit uppe till diskussion i Sigtuna kommun och 

detta under en längre tid. Vi förutsätter att Naturskyddsföreningen aktivt kan delta i den 

fortsatta analysen och valet av lösning 

Detaljplanen innebär i sig inte att några viktiga naturvårdsintressen kommer i kläm. Planen är så vitt 

vi ser det portal för kommande detaljplaner och vidare exploatering inom Arlandastadsområdet. 

Betydande arealer kommer att tas i anspråk.  

Sammantaget anser vi att konsekvenserna av den nu föreliggande planen och vad som kan förväntas 

inom Arlandastadsområdet under en följd av år kräver kompensation. Kommuninvånare och 

anställda vid företag , nuvarande och kommande, behöver garanteras att såväl nuvarande som 

tillkommande grönområden, natur och reservat finns för en ökad befolkning.  

Vi konstaterar att kommunen nu befinner sig i en situation utbyggnadsmässig som kräver en 

övergripande och framåtriktad diskussion om sådana markkompensationer. Den kraftiga 

utbyggnaden av kommunens tätorter, arbetsplatsområden och infrastruktur kräver en helhetssyn på 

hur man ska bevara och utveckla friluftslivets- naturvårdens och miljöskyddets intressen. 

Naturskyddsföreningen förväntar sig att sådan överläggningar omedelbart  initieras av kommunen. 

Avslutningsvis, och med stark betoning av vad som ovan sagts, vill vi ge vårt stöd för Detaljplanen för 

Femte stadsdelen inom Arlanda stad 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 
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