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Sammanfattning 
Naturskyddsföreningens uppfattning är att förslaget till detaljplan kan genomföras med beaktande av de 

förslag och synpunkter som framkommer i yttrandet.  

Planen medför betydande förändringar av befintlig natur- och kulturmiljö och medför negativa 

konsekvenser för den biologiska mångfalden. Enligt gällande översiktsplan 2014 och samrådsunderlaget 

för ny översiktsplan 2022 skall vid nya etableringar kompensationsåtgärder genomföras för att minimera 

negativ ekologisk påverkan på befintligt område. Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden vill att 

kompensationsåtgärder för grönyta och värdelement som tas i anspråk ska förtydligas i detaljplanen. 

Oundvikliga förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska minimeras. Naturbaserade 

lösningar ska prioriteras för klimatanpassning före traditionella tekniska lösningar och att värden för 

biologisk mångfald ska eftersträvas i dessa lösningar.   

Biologisk mångfald 
Naturskyddsföreningen vill ha ett förtydligande av hur den biologiska mångfalden skall bibehållas och 

vad man vill uppnå. Naturskyddsföreningen föreslår ett fokus på för området lokal fauna och flora och 

hotade arter. Det viktigt att man även ser till att bibehålla spridningskorridorer mellan olika skyddsvärda 

områden. Holkar, bibon och sandbäddar och andra åtgärder för att gynna den biologiska mångfalden bör 

spridas över lämpliga delar av området. 

Sumpskog 
Sumpskogsområden i östra delen bör framhävas och en närmare utredning göras hur det skall utformas 

och skötas. Viktigt är att behålla grundvattenytan och undvika dränering för att bibehålla ekologiska 

värden och minska emission av växthusgaser 

Ängsmark 
Större delen av den mark som idag är gräsbevuxen och i mitten av planområdet märkt Natur bör 

reserveras som ängsmark för ökad biologisk mångfald och ingå i samfällighetsföreningens 

förvaltningsuppdrag. 

Dagvatten 
Dagvattendammarna bör utformas mer som våtmark med lämplig växtlighet och kan därmed bidraga till 

den biologiska mångfalden. Placering av bäcken med mindre dammar i mitten av planområdet bör visas i 

planen. Utformningen bör efterlikna en naturlig meandrande bäck. 

Tillgänglighet 
Dammar, bäckar, ängs- och parkområden bör framhävas i området och vara lätt tillgängliga via 

gångvägar eller stigar. Den närbelägna skolan och förskolan bör beredas möjlighet till besök och 

aktiviteter. 
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