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Synpunkter på förslag till översiktsplan 2040 för Vallentuna kommun
      

Vallentuna naturskyddsförening har tagit del av förslag till Översiktsplan 2040 med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och vill lämna följande synpunkter. Vi har i detta 
remissvar särskilt inriktat oss på de delar av planen som berör värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. 

Kommunen har ambitionen att växa men samtidigt bevara den småskaliga karaktären 
med höga natur- och kulturmiljövärden. Detta är en balansgång som inte är helt enkel. 
Den tillhörande miljökonsekvensbeskrivningen visar på att översiktsplanen kan komma 
att medföra märkbara till stora negativa konsekvenser för naturmiljö, kulturmiljö och 
landskapsbild. Det vore önskvärt att kommunen i översiktsplanen tydligare redovisar 
vilka åtgärder man ämnar vidta för att minimera negativ miljöpåverkan i samband med 
planerade utbyggnader. 

Vi är i princip positiva till kommunens intention att lokalisera ny bebyggelse till områden 
med goda kollektivtrafikförbindelser, särskilt områden utmed Roslagsbanan. Man bör 
dock beakta risken att skära av viktiga spridningskorridorer. Detta gäller t ex 
Molnbyområddet som är en viktig spridningsväg mellan Angarn- och Rösjökilen. 

Avsnittet  Naturmiljöer och naturvärden innehåller mest uppräkningar av skyddade 
områden, riksintressen och Natura 2000-områden i kommunen. Vi efterlyser en tydligare 
strategi för vad kommunen vill uppnå när det gäller vård och skydd av värdefull natur i 
kommunen. Vilka åtgärder ska prioriteras? Förslaget till grönstrukturplan som togs fram 
2013 var en grundlig utredning av kommunens värdekärnor och borde kunna användas 
som utgångspunkt för en kommunal naturvårdsstrategi. Den senare utarbetade och nu 
av kommunen antagna grönstrukturplanen blev väsentligt nedbantad och visar på en 
avsevärt lägre ambitionsnivå. 

I avsnittet anges några planeringsinriktningar. Några av dessa punkter förtjänar att 
kommenteras: 

• Mark och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt ska så 
långt möjligt skyddas. 
Kommentar: Vilka områden i kommunen som är särskilt ekologiskt känsliga borde 
redovisas i översiktsplanen 

• Naturvärdesinventeringar ska övervägas. 
Kommentar: Större exploateringsföretag och större detaljplaner bör alltid 
föregås av detaljerade naturvärdesinventeringar och 
miljökonsekvensbeskrivningar  
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• Ekologiska och biologiska spridningssamband bör undersökas och förslag till hur 
dessa kan stärkas och möjliga barriäreffekter minskas.  
Kommentar: Detta har vi inget att invända mot men vi anser att viktiga 
ekologiska spridningssamband till stora delar redan är kända, i synnerhet inom 
de gröna kilarna. Dessa borde tydligare redovisas i översiktsplanen. 

Vi anser att särskild uppmärksamhet bör riktas mot den tätortsnära naturen i 
kommunen. Det har bedrivits ett flertal forskningsprojekt som tydligt visar den 
tätortsnära naturens betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Det vore 
önskvärt att kommunen tydligare redovisar vilka tätortsnära naturområden som är av 
särskild betydelse och som man avser att bevara som rekreations- och grönområden. 
Exempel kan vara områden kring Lindholmen,  Gävsjöområdet och området kring 
Ubbysjön. 

Vi anser att kommunen bör undvika att bebygga jordbruksmark och områden med 
värdefulla kulturmiljöer. Ett aktuellt exempel är Molnbyområdet. Här bör planerna på  ny 
bebyggelse starkt begränsas. En eventuell förlängning av Arningeleden bör dras så att 
påverkan på de värdefulla miljöerna kring Ubbysjön undviks.  Vi hänvisar här till de 
synpunkter och förslag för att minimera negativ påverkan som vi tidigare framfört i vårt 
remissvar till Fördjupad översiktsplan för norra Vallentuna. 

 

I övrigt vill vi hänvisa till de synpunkter på övriga delar av översiktsplanen vi framförde i 
vårt remissvar i ett tidigare skede i samrådsprocessen och som vi anser fortfarande vara 
relevanta.  
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