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Yttrande över remiss av riksintresseutredningens 
betänkande - Planering och beslut för hållbar utveckling 
(SOU 2015:99) 

Genom remiss har miljö- och energidepa1iementet berett Sigtuna kommun 
möjlighet att lämna synpunkter senast den 28 februari 2017 över 
riksintresseutredningens betänkande "Planering och beslut för hållbar utveckling" 
(SOU 2015:99). 

Sigtuna kommun får med anledning av remissen anföra följande. 

Bakgrund 
Utredningen har haft i uppdrag att redovisa en genomgripande översyn av de delar 
i miljöbalken som berör riksintressefrågorna. I uppdraget har ingått att utvärdera 
hur bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden tillämpas och 
om alla intressen som anges i lagen fmifarande är i behov av reglering. Frågan om 
bostadsförsötjningen i relation till riksintressesystemet ska också redovisas. 

Utredningen ska lämna förslag till lösningar för ett system som enligt uppdraget 
bör vara enkelt, tydligt, överskådligt och begripligt. Utredningen har i dessa delar 
utvärderat tillämpningen av hushållnings bestämmelserna och formulerat förslag 
till lösningar. 

Kommunens synpunkter 
Sedan 2014 har kommunerna- Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna 
- bedrivit ett fördjupat samarbete i frågor som rör den samlade bebyggelse - och 
samhällsutvecklingen i Arlandaregionen. Sigtuna kommun har mot denna 
bakgrund samordnat sina synpunkter i föreliggande yttrande med övriga 
kommuner i Arlandaregionen.

Samtliga kommuner i Arlandaregionen berörs i hög grad av sammanvägda 
riksintressen, som till mellan 60-80 % täcker stora mark- och vattenområden i 
respektive kommuner. För Sigtuna kommun är detta en högst relevant fråga då 
över 80 % av kommunens markområden är påverkade av begränsningar för 
bebyggelseutveckling till följd av riksintresseområden. De enskilt till ytan största 
områdena utgörs av riksintresse för kulturmiljövård respektive influensområde för 
Arlanda flygplats. Då det uppstår konflikt med motstående intressen är det i 
huvudsak mellan bostadsbyggande och influensområden för buller gällande 
antingen Arlanda flygplats eller Kungsängens övnings- och skjutområde och som 
därmed innebär begränsningar och krav på ett särskilt hänsynstagande i 
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