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Yttrande över Översiktsplan 2010 Sollentuna kommun, samrådshandling 090915
Förbundet för Ekoparken samordnar 50 miljö-, natur-, hembygds- och andra föreningar i
arbetet för att värna, vårda och visa Kungliga nationalstadsparken.

Lagen
Sollentuna kommun gränsar i söder till norra gränsen av Kungliga nationalstadsparken.
Denna park är sedan 1995 nationalstadspark. I miljöbalken (SFS 1998:808) stadgas i 4
kapitlet:
”7 § Området Ulriksdal,Haga-Brunnsviken,Djurgården är en nationalstadspark.
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya
anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan
intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och
kulturvärden i övrigt skadas.”
För riksintressen gäller att också åtgärder utanför det riksintressanta området inte får
genomföras om de påtagligt skadar riksintresset.
”Förslag om tillkommande bebyggelse, anläggningar eller andra åtgärder i områden som
direkt gränsar till parken bör bedömas med utgångspunkt från att parkens natur- och
kulturvärden inte får utsättas för påtaglig skada. Inverkan på ekologiska spridningskorridorer
m.m. och på stads- och landskapsbilden är härvid av betydelse.” (Prop 1994/95:03, s.46)

Sollentunas byggande har redan skadat riksintresset
Sollentuna kommun har låtit exploatera Silverdal-Margareteborg och därvid byggt i
gränsen strax utanför nationalstadsparken. Bebyggelsen är mycket omfattande och innebär
stora ingrepp i Järvakilens spridningsväg och en viss reducering av det biologiska
kärnområdet Tegelhagsskogen, som ligger strax utanför nationalstadsparken. Ytterligare
detaljplaner är under beredning – Kv Manskapet,kv Mässen, kv Munderingen m.fl. – som
ytterligare beskär förbindelsen mellan nationalstadsparken, det biologiska kärnområdet
Tegelhagsskogen och Järvakilens spridningsväg. Särskilt kv Munderingen har höga
naturvärden. Allt detta har gjorts i strid med tidigare översiktsplanering (se bilaga 1) och utan
att ny översiktsplanering tagits fram som sätter in utbyggnaden i ett sammanhang där
miljökonsekvenserna framgår.

Översiktsplaner och detaljplaner tar ingen hänsyn till riksintresset
Av det föreliggande förslaget till ny översiktplan för Sollentuna framgår att riksintresset
Kungliga nationalstadsparken inte figurerar i kommunens föreställningsvärld (se bilaga 2).
Någon hänsyn till riksintresset tar planen således heller inte. Av den tidigare, betydande
spridningsvägen mellan Tegelhagsskogen och norra delen av nationalstadsparken – Ulriksdal
– återstår i planen bara en smal strimma längs Edsviken.
De utbyggnadsplaner som f.n. är på gång (kv Manskapet, kv Mässen, kv Munderingen
m.fl.) föregriper på denna punkt översiktsplanen. De innehåller inte några
miljökonsekvensbeskrivningar samtidigt som översiktsplanen, som ännu inte är antagen,
förutskickar att sådana ska göras i samband med detaljplaner eftersom översiktsplanen är
alltför översiktlig. Detta är motstridigt och ohållbart.

Yrkande
Förbundet för Ekoparken begär
1. att översiktsplanen görs om för att visa hur Sollentuna ämnar ta hänsyn till riksintresset
Kungliga nationalstadsparken och
2. att all utbyggnad i Silverdal-Rådan-Tegelhagen avbryts till dess att en ny översiktsplan
vunnit laga kraft.

Richard Murray
ordförande

Bilaga 1: Angående förslag till detaljplan för kvarteret Manskapet och Mässen m.fl. samt
del av Helenelund 7:5, Silverdal, Helenelund. Dnr 2003/457 KS. 203
Bilaga 2: PM 2009-12-04, Kommentarer till översiktplan och MKB

