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Yttrande över Detaljplan för Västra Rosersberg - verksamheter 

Btn 2014/0188-214:R 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubr. detaljplan. 

Våra synpunkter sammanfattas och kommenteras nedan. 

Sammanfattning 

Naturskyddsföreningens uppfattning är att förslaget till detaljplan i sin helhet inte ska genomföras. 

Kommentarer 

Bakgrund 

Där verksamhetsområdet i Rosersberg nu ligger fanns tidigare värdefull skog. Området var flitigt 

använt och uppskattat för sina naturvärden.  Skogsområdet är nu ett minne blott. Här finns i stället 

många mycket stora byggnader. Grönytor inom området saknas nästan helt och åtgärder för att 

förbättra närmiljön i området och gynna biologisk mångfald har inte vidtagits. 

Vi kan givetvis även se positiva effekter av verksamhetsområdet, bl. a ger den kombiterminal som nu 

finns på platsen totalt sett positiva miljöeffekter.  

Vi har vid två tillfällen yttrat oss över planarbetet för Västra Rosersberg. Dels i ett tidigt skede och då 

med synpunkter på detaljer, dels senare och då endast med återkoppling och ett förslag att inte 

detaljplanelägga områdets södra del. Dessa förslag har avvisats. 

Naturskyddsföreningens uppfattning är att ytterligare utbyggnad av verksamheter i Västra 

Rosersberg skulle få stora irreparabla negativa konsekvenser för naturvärden och kraftigt försämra 

närmiljön och möjligheterna till rekreation för boende i området. 

Gröna svaga samband, naturvärden 

Delar av planområdet ligger i den regionala gröna kilen Järvakilen och området ligger i anslutning till 

ett av de s.k. gröna svaga sambanden i kilen.  Området är även utpekat som Ekologiskt särskilt känslig 

landmiljö. Enligt Översiktsplanen ska dessa i möjligaste mån undantas från exploatering och skyddas 

mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Planen går emot riktlinjer i Översiktsplanen samt 

kommunens egna miljömål på ett flertal punkter. Vid en exploatering skulle naturvärden och 

ekosystemtjänster gå förlorade permanent. Det naturområde som återstår mellan det planerade 

verksamhetsområdet och vattnet är mycket smalt och utsatt för buller- och ljusstörningar. Inte minst 

skulle områdets funktion som spridningskorridor påverkas negativt. 

Ett genomförande av planen skulle ställa stora krav på kompensation för de naturvärden som går 

förlorade.  Det är anmärkningsvärt att detaljplanen saknar ett konkret tydliggörande av hur en sådan 

kompensation skulle utformas. 
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Ingrepp i svaga samband i Järvakilen har genomförts på andra platser och här behöver Sigtuna 

kommun se till helheten och ta sitt ansvar för de gröna kilarnas funktion och värde i ett större 

perspektiv.  

Miljön för närboende och framtida möjligheter till attraktiva bostäder 

I dokumentet ”Vision Rosersberg” som behandlar planering för framtida bostadsbyggande framgår 

att Rosersberg ska utvecklas till ”framtidens gröna stad”. Ambitionen är att ”bevara och förstärka 

ortens positiva värden” och ur medborgardialogen som ligger till grund för dokumentet framkom att 

de boende uppskattar lugnet och grönskan. Genomförandet av planen för ytterligare verksamheter i 

Västra Rosersberg skulle kraftigt försämra möjligheterna till naturupplevelser och rekreation för 

boende och besökare. Bostäder i anslutning till ett mycket stort industriområde med stora risker för 

ljus- och bullerstörningar och där naturområdena blir alltmer begränsade är knappast särskilt 

attraktiva. Av samrådsredogörelsen framgår att närboende är mycket oroade och uppfattar förslaget 

som negativt. Naturskyddsföreningen är eniga med de närboende om att respektavståndet mot 

befintliga bostäder i norr är för litet och att området i planen kallat Natur behöver vara större för att 

ge möjlighet till rekreation. 

Vår uppfattning är att behovet av bostäder är stort. Områden nära infrastruktur ska enligt 

kommunens översiktsplan prioriteras, och placeringen i direkt anslutning till Rosersbergs station 

stämmer väl med dessa ambitioner.  Kommunen bör prioritera tillskott av attraktiva bostäder 

framför ytterligare utvidgning av verksamheter. 

Naturskyddsföreningens uppfattning är att detaljplanen för Västra Rosersberg - verksamheter inte 

ska genomföras. 

 

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden 

Enl. styrelsen uppdrag 

Tove Björlin, ordförande 

 

 

 
 

 


