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Detaljplanen har varit utställd till granskning under tiden 98-03-24--
98-04-22. Handlingar har sänts ut och svar inkommit enligt följande:

Brandkåxen Attunda
Banverket, östra regionen
Sollentuna Energi AB
Hembygdsftireningen
Sollentuna ftirsamling
Käppalaftirbundet
Liinsstyrelsen
Norrvatten
S J Fastighetsdivisionen region öst

Stockholms Läns Landsting,
Regionplane- och trafi kkontoret
AB Storstockholms lokaltrafik
Telia Region Stockholm
Sollentuna villaägareföre-
ningars samarbetsnämnd

Föreningen Edsbergs Egnahem u.p.a.

Vägverket, region Stockholm
Vattenfall Regionnät AB
Stockholm vatten
Tegelhags sko gens viirrner

Solna stad

Sundbybergs stad

Stockholms stad

Polishögskolan
Förbundet ftir Ekoparken
Te gelhagens koloniförening
Naturs§ddsftireningen i Sollentuna
Helenelunds IK

98-04-21 (ingen erinran)

98-04-22 och98-04-23
98-04-21

98-04-24

98-04-24 och98-04-29

98-04-27 och 98-04-28
98-04-22

98-04-24
98-04-22
98-04-20

98-04-22
98-04-22 och98-04-23
98-04-0 1 (se samrådsyttrandet)

98-04-24
98-04-23
98-04-20

k:\dpl\mw\margborg\utlåtande.doc 1 998-05- 1 1

Besöksadress Postadress
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Barn- och ungdomsniimnden
L antmäterimyndi gheten

Handikapprådet
Hemtjiinstniimnden
Kommunantikvarien
Kultur- och fritidsnämnden
Kommunstyrelsen
Miljö- och Hälsos§ddsniimnden
Socialniimnden
Kommunala p ensionåirsrådet
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98-04-22

98-04-06
98-04-22
98-04-22
98-04-23
98-04-30
98-04-22
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Handlingar har såints till fastighetsägama m.fl. enligt fastighetsftirteckning-
en. Kungörelsen var inftird i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. In-
formation om utställningen har funnits på pendeltågsstationema inom kom-
munen. Svar har inkommit frafl:

Helenelunds Trä AB 98-04-21
L.T. Österlind, Borevägenl7 98-03-27
Tegelhagens samfiillighetsftirening 98-04-22
Bostadsrättsftireningen Sollentunahus nr 1 98-04-22
Bostadsrättsfiireningen Sollentunahus nr 2 98-04-22
Bostadsrättsftireningen Sollentunahus nr 3 98-04-20
Britt-MarieGrape,Tegelhagsvägen165 98-04-22
Fredrik Jonsson, Minervavägen 5B 98-04-22
Bengt och Ingalill Lindgren, Alvägen 54 98-04-22
Erik och Elsie Åhman, Minkvägen 48 98-04-23
Tor§öm Schmidt, Ringvägen 2 98-04-23 och98-04-24
Ekoparksfonden WWF 98-A4-24 och98-44'27

Efter utställningstidens slut har skrivelser fran ett antal instanser inkommit.
Av dessa har några i tid annonserat sitt svar, andra har redan under samråds-

skedet inkommit med synpunkter.

Lantmäterimyndigheten har inte inkommit med någon skrivelse. Under hand

har dock planen ingående penetrerats med myndigheten.

ENSKILDA SKRIVELSER

Skrivelserna är refererade (indragenkursiv text) ochkommenterade var for

sig eller i grupp i de fall synpunkterna sammanfaller i något avseende. Vissa

skrivelser är omfattande i motiv och ftirklaringar till de framftirda synpunk-

terna. Skrivelserna finns tillgiingliga på stadsbyggnadskontoret.

Banverket

Banverket tar endast upp genomfi)randefrågor i sitt yttrande- Till ex-

empel pocingterar de behovet av tillfarten till signalkuren vid Lillstu-
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gan, och att Banverket, Banområde Stockholm bör anges som avtals-

Part.

Genomftirandesynpunkterna har förts vidare till kommunstyrelsen och ge-

nomftirandebeskrivningen har kompletterats med att Banverket iir avtalspart

ftir de delar av planen som berör jiirnvägen. De signalkurer som ligger öster

om jiirnvägen samt tillfartsvägen till dessa ligger helt utanfiir planområdet.

Tillfarten kan ordnas fran Sollentunavägen över det i planen utlagda

skyddsområdet.

Sollentuna Energi AB

Sollentuna Energt AB hdnvisar ttll sina tidigare yttranden under sam-

rådsfosen.

Sollentuna Energis qmpunkter under samrådsfasen har tillgodosetts

Sollentuna fiirsamling

Kyrkorådet påtalar att hrinsyn måste tas till verksamheten runt Sol'
lentunavägens nya sträclcning och att dtirfr)r åtgcirder måste vidtas för
att på lqtrkogården minska bullret från veigen.

Den prognosticerade trafikmiingden på Sollentunavägen norr om Tegel-

hagsvägen kommer att medfora endas en marginell ökning av trafikbullret in
mot begravningsplatsen. Däremot medftir omliinkningen av Sollentunavägen

ett tillskott av trafikbuller mot den södra delen av begravningsplatsen, mest i
den östra delen dzir ekvivalentnivåerna kan komma att uppgå till 55 dB(A).

Utrymme finns att inom gatuområdet anlägga ett lägre bullers§dd'

Länsstyrelsen

Ntirheten till det regionala VA-ntitet, recipientens (Edsvikens) käns-

Itghet fir ytterligare belastning, omfattningen av utbyggnaden samt

den stora mringden spillvatten som behöver tas om hand motiverar

enligt Ldnsstyrelsen ett konventionellt omhtindertagande av vatten och

avloppfor Margreteborgsområdet. Mot denna bakgrund måste planen

möjtiggöra en anslutning till det regionala VA-nötet, tiven rent plan-

tekniskt. Om inte kommunen vill ta på sig huvudmannaskapet fi)r den

mark drir eventuella ledningar m.m. kan behövaförkiggas ska, enligt

Lrinsstyrelsens uppfattning, i detatiplanen bestrimmas att bygglov inte

får kimnas fi)rrrin VA-frågan är löst (PBL 5:8).

I sitt samrådsyttrande påpekade Lr)nsstyrelsen, lil<som Yrigverket att

avståndet bör ökas mellan E4:ans av- och påfartsramper och den ron-

dell som leder in till Margreteborgsområdet. Så ldnge det inte rir på-

visat att avståndet är tillrrickligt håller Lrinsstyrelsen fast vid stånd-

punkten att det bör ökas.

I planen finns allmiin platsmark inom vilken ledningar ftir exempelvis vatten

och avloppnätet kan ftirläggas, oaktat vem som blir huvudman ftir detta' Ef-

1.
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tersom vi inte kan utesiuta att det kan skapas ett alternativt omhänderta-
gande av vatten och avlopp som kan konkurrera med ett konventionellt sy-
stem, och ftir vilket annan än kommunen skulle kunna vara huvudman, vore
det fel att i planen införa en bestiimmelse enligt PBL 5:8. En sådan bestäm-
melse medför ju att den fysiska ledningen måste vara utbyggd innan bygg-
lov fär lämnas. Detta skulle exempelvis hindra att utbyggnad av ledningar
och byggnader sker i ett sammanhang. Dessutom medför bestämmelsen in-
direkt att kommunen inte kan vara huvudman for ledningarna. Eftersom
kommunen i nuvarande planeringsläge vill behålla mdjligheten att inte vara
huvudman for hela el1er delar av vatten- och avloppssystemet, är således en

bestämmelse enligt PBL 5:8 olämplig.

Placeringen av den fcireslagna rondellen i Sollentunavägen och dess avstånd

till E4:ans av- och påfartsramper grundar sig, som sagts i samrådsredogörel-
sen, på gjorda trafikutredningar och geotekniska fcirutsättningar. En kapaci-
tetsberäkning ftir de kopplade trafikplatserna biläggs. Beräkningen visar att
avståndet mellan trafikplatsema är tillräcklig.

Länsstyrelsens skrivelse har således inte medftirt nägon lindring i deta§pla-
nen.

Regionplane- och tralikkontoret

Kontaret konstaterar att föruts rittntngarna for kollelctivtrafilcförs örj -
ningen harforbrittrats så tillvida att sehionernafi)r en del uppsam-
lingsgator har justerats.

AB Storstockholms lokaltrafik

Under mötet mellan SL och Sollentuna kommun diskuterades möjlig-
Iteten att låta någon busslinje trafikera områdets nordvcistra del,

bland annat Silverdalsvögen, med en busshållplats vid torget. En för-
utsrittning för busstrafik i området cir dock att framkomligheten ga-
ranteras i s amtliga cirkulationspl ats er s amt p å upps amlings gatorna.

I detaljplanen har de gator som det åir önskvärt att kunna trafikera med buss

givits sådant utrymme att det vid plangenomftirandet kan skapas framkom-
lighet även ftir bussar.

Föreningen Edsbergs Egnahem u.p.a.

Föreningen rir positiv till att trridgårdsstadens principer skall var
vrigledande nrir det gäller omfattning och kvalitet, att blanda bostdder

och arbetsplatser, att en lågskalig bebyggelse upp till tre våningar fo-
reskrivs, att den komposterbara delen av aufallet skall anvrindas inom

planområdet, samt att man provar en anltiggningför att täcka en

mindre del av områdets energibehov.

f
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En höjning av den nya Sollentunavägenförutsätter vi medför sänh
hastighet eller betryggande åtgarder för bullerdrimpning. I övrigt tar
fö r e n i n g e n up p e t t an t a I g en o mfö r a n d e a s p e h er / utfo rm ni n g sft) r s I a g.

Inom gatumarken fcir Sollentunavägen finns förutsättningar ftir att ordna
bullerskydd. Skrivelse har fcirts vidare till projektledaren och kommunsty-
relsen fcir att genomfrirandefrågorna skall kunna beaktas.

Vägverket, region Stockholm

I det utstcillda planförslaget står det att Vrigverket skall var väghållare

for den planerade anslutningen mot Sollentunavtigen. Yägverket tän-
ker inte ta på sig detta vrighållaransvar. Vägverkets väghållaransvar
vid Kista trafilElats kommer bara att omfatta områdetfram till plan-
området.

Vdgterket tänker inte ta på sig något utbyggnads- eller kostnadsan-
svarför någon del av anslutningen mot Sollentunavrigen. Ej hellerfor
något slrydd mot det buller som trafiken orsakarför det nya planom-
rådet. Vtigverkets ståndpunh rir att om mdn inte kan planlägga områ-
det så att bullerstörningarna undvil<s, åligger det exploatören eller
kommunen att ansvaraför och bekosta bullerslqtddet. De bullerstör-
ningar som eventuellt uppstår med anledning av byggandet av anslut-
ningen mellan Kista trafilElats och Sollentunavägen cir kommunens
ansvar.

Plan- och genom{tirandebeskrivningarna har ändrats så att de anger att Väg-
verket bör vara väghållare. Likaså bör Vägverket ansvara ftir erforderliga
bullers§dd. Dessa frågor skali regleras i avtal mellan kommunen och Väg-
verket.

Så länge som Yrigverket inte fått se några berrikntngar som vtsar att
avståndet mellan ramperna på E4:an och rondellen t Sollentunavrigen
är tillräckligtför nuvarande och tillkommande trafik, anser Vdgverket
att avståndet bör ökns.

Placeringen av den ftireslagua rondellen i Sollentunavägen och dess avstånd

tillE4:ans av- och påfartsramper grundar sig, som sagts i samrådsredogörel-
sen, på gjorda trafikutredningar och geotekniska ftirutsättningar. En kapaci-
tetsberiikning ftir de kopplade trafikplatserna biläggs. Beriikningen visar att

avståndet mellan trafi kplats e ma itr tillräckli g.

Vattenfall

Vattenfall anser att ett avtal mellan Vattenfall och kommunen måste

vara klart innan Vattenfall knn godl«inna planförslaget. Enligt ellagen

får en nritkoncession inte strida mot en detaljplan eller områdesbe-

strimmelser. Om planförslaget skulle antas utan att ett avtal har trriff-
ats, blir vi, för att slqtdda vår rtittighet, tvungna att överklaga beslutet

om antagandet till kinsstyrelsen.

L
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Vattenfall efterlyser en tidplan som anger när ledningen skall kablifie-
ras med hcinsyn till utbyggnaden av området.

Ett avtal som reglerar villkoren för den nödvändiga kabelftirläggningen
fordras mellan kommunen och Vattenfall. Det ankommer på kommunstyrel-
sen att teckna detta avtal. Planen reglerar ej i vilken ordning området skall
byggas ut. Därftir är det svårt att i planen ange tidpunkten ftir kablifreringen.

Arbetsgruppen "Tegelhagsskogens Vänner"

Reducera bebyggelsen norr om Rådanvtigen inom kvarteren 6,7 och 8.

Hrir har vi inte alls fått gehör för att lwaftigt reducera bebyggelsen till
förmån för skogen.

I den utställda planen har bebyggelsefronten flytats söder ut bort från vat-
tendelaren/l«önet i skogen. Kvartersdjupet har minskats med ungeftir 20 -25
procent. Ett par zaner i kvarteren har helt undantagits fcir bebyggelse. Hela
kvarter 5, som var beläget invid Norrviken trä har tagits bort. Att reducera
bebyggelsen ytterligare stympar och ftirsvårar utformningen av området en-

ligt givna direktiv. Till detta kommer att det inte heller längre är möjligt att
kompensera bortfall av kvartermark med att bebygga de fria parkytorna.

Dessa utgör ett biirande motiv i planutformningen enligt trädgårdsstadens
principer, med växlingen mellan triingre och rymligare mm. De innehåller
ftjrutom byggnader för publika iindamål även bevaransvärda biotoper, ut-

rymme for fotbollsplan, ytor ftir spontan lek och rekreation av det slag som

ej kan rymmas i skogen. Planen betonar även mosatserna öppet, slutet med

kaj-motivet. Parkstråket skall även rymma byggnad(er) ftir vattenbehandling

och ett varierande utrymme ftir vattnets lopp ner mot Edsviken. Förutom
detta iir den sluttande skogsmarken liimpligare att bebygga sett ur en rad

aspekter, jåimfttrt med åker och iingsmark.

Ta bort bebyggelsen i kvarter 10.

Kvarteret är beläget pä norra sidan om Margreteborgsvägen ( nuvarande Rå-

danvägen), och i kontakt med Rädanområdet. Efter utställningen har

plankarta och bestämmelser ändrats i denna del, så att bygguaderna skall
kunna placeras med stor hiinsyn till bevaransvZirda tallar. Ett antal byggna-

der har tagits bort.

Ta bort bebyggelsen i norra halvan av kvarter 1. Synskyddet mellan de

båda bostadsområdena är inte alls tillrrickligt med tanke på att ute-

platserna i södra delen av Tegelhagen har Margreteborgs norra hus

bara tvrirs över vägen. Här skall man låta skogen komma dnda fram
till vrigen.

Kvarter 1 är beläget i hörnan av nuvarande Sollentunavägen och Tegelhags-

vägen. Hiir är planen utformad fcir att medge en trädrad och plantering samt

en gang- och cykelväg de sex metrarna närmast Tegelhagsvägen. Efter sam-

rådet ändrades planen så att parken utvidgades i djupled med cirka tio meter

på kvarterets bekostnad och därmed kan ytterligare vegetation behållas och

t
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anläggas. Det är endast de sista en till två radhusen i Tegelhagen som kan

sägas ligga mitt emot parken/kvarteret, i övrigt är det endast trafikyor och
garage/ftirrådsbyggnader som vetter mot det nya området. De båda bostads-

husen ligger genom planutformningen minst 36 meter från nåirmast tiinkbara
hushörn i kvarteret.

Anslutningen till E4:an över jrirnvrigen i trädtoppshöjd dr vi mycket
oroligaför. Detfår inte bli så att denna lösning medför enförsrimring
ur bullersynpunkt. Vi rir alla dessutom oroligaför hur denna påfart
kommer att te sig estetish. Här kommer det att krrivas att man noga

övervakar byggnattonen så att de estetiska intentionerna från ritning-
arna förverkligas.

Enligt den bullerutredning som gjorts kommer bebyggelsen i Tegelhagen ej

att ffi högre bullerniväer än högst 55 dB(A), och därmed ej någon ftirs?im-

ring gentemot dagsläget.

Utformningen av terrängen runt den upplyfta Sollentunavägen har bedömts

bidra på ett fordelaktigt sätt till rumsbildningen och bilda Margreteborgs
gröna entr6rum. Planutformningen ger möjlighet till en utformning med hög

estetisk kvalitet på gestaltningen. För hela exploateringen i Margreteborg
krävs, liksom ftir vägens utbyggnad, en bevakning ft)r att utformningsinten-
tionema ska1l kunna forverkligas.

Den utställda detaljplanen har inte ändrats med anledning av synpunkterna i
skrivelsen.

Solna stad

Solna stad meddelar endast att deras under samrådetframforda syn-

punlcter kvarstår.

Solna stads synpunkter har bemötts i samrådsredogörelse, vilken bifogas

detta utlåtande.

Sundbybergs stad

Staden har i sitt svar inget att tillägga utan hrinvisar till under samrå-

det framJörda synpunWer.

Sundbybergs stads synpunkler har bemötts i samrådsredogörelsen, vilken bi-
fogas detta utlåtande.

Förbundet fiir Ekoparken

"Förbundet avstyrker all bebyggelse i området mellan Tegelhagen

och nationalstadsparkens grcins, som tillika utgör grrins mellan Sol-

lentuna och Solna." Förbundet redovisar vidare i skrivelsen sldlen
och bakgrunden till sitt ställningstagande.

Förbundet har redan under samrådstiden framftirt sin mening. Dåirftir hiinvi-

sas till kommentarerna i samrådsredogörelsen. Det som tillkommit som
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bakgrund till planarbetet sedan utställningstiden iir att kommunfullmiiktige
1998-04-27 har antagit kommunplanen, vari Margreteborgsområdet redovi-
sas som ett utbyggnadsområde.

Tegelhagens kolonifiirenin g

"Tegelhagens kolonifi)rening har med tillfredsställelse noterat de

dndringar som gjorts från tidigare förslag till detaljplan. " "Trots

detta anserföreningen alltjam afi en större del av tegelhagsskogen
bör bevaras. Viföreslår att ytterligare bebyggelseflyttas från skogen

norr orn Rådanvcigen tillfiiltet söder om densamma."

Se kommentarer till Tegelhagsskogens vänner på sidan 6 och7.

Naturskyddsfiireningen i Sollentuna

"NaturslqtddsJöreningen i Sollentuna vill lil<som i tidigare yttranden i detta

ärende peka på det kcinsliga ldget av planområdet i lorutpunlcten mellan de

båda gröna stråken Jrirvakilen och Rösjökilen. Området ligger vidare i en

del av kommunen drir det råder brist på sammanhringande grönområden.

Dessafdrhållanden striller särskilda lcrav på lokaliseringen av nyttllkom-
mande bebyggelse."

"Den planerade bebyggelsens norra grrins har sedanföregående remissom-
gång flyttats något söderut. Detta rir till fordel genom att från naturslqtdds-

och rekreationssynpunkt vrirdefull skogsmark sparas. Åndringen rir dock
margtnell, varför våra tidigareframfirda synpunher medförslag till änd-

ringar av planen all$am kvarstår. "

F öreningen framhåll er fi)lj ande punher : Exploateringen kan ges s amma

omfattning utan att vcirdefull natur behöver tas i anspråk. En öppen, obe-

by47d korrtdor i syd-nordlig riktning bör behållas genom bebyggelsen. I
samband med exploateringen bör arrangeras en förbindelse för vdxt och

djurlivet mellan Jrirvafiltet och Nationalstadsparken över jtirnvägen och

(E4), förslagsvis som en ekoduh.

har som sagts framftirts under samrådsskedet, och finns
i samrådsredogörelsen. Se även kommentarerna till Tegel-

hagsskogens på sidan 6 och7.

Handikapprådet

Handikapprådet och dess ritningsgranshtingsråd rir inte nöjda med

p lanförslagets redovisning av funhionshindr ades till gringlighet.

Handikapprådet framftrde under samrådsskedet ett antal krav rörande till-
gängligheten till mark och byggnader. Kraven har bemötts i samrådsredogö-

relsen. Dåir skrevs även att kraven ej liimpar sig som bestämmelser i planen.

Därfor måste andra genomftirandemedel användas säsom exploateringsavtal

Det vill säga att kommunen vid markupplåtelse i avtal (frivilligt) fär med

exempelvis handikapprådets allmiinna krav på hiss i tvåvaningsbyggnader'

S
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Kommunantikvarien

Antikvarien föreslår kompletteringar av q-bestcimmels erna, s amt note-
rar: " För övrigt rir det mycket positivt att den vördefulla kulturmiljön
ges erforderligt slqtdd och att utformningen av tillkommande kom-
p I et t erin g s b eby g g el s e s tyr s in om p I an en. Ti ll s amm ans m e d s kö t s e lp I a -
nenför den ursprungliga parken ger planenförutsrittningar att rritt
vårda en av Sollentunas vihigare kulturmiljöer."

Bestämmelsema har åindrats enligt kommunantikvariens ftirslag.

Kultur- och fritidsnämnden

D en i d et alj p I an en för M ar gr et eb or g fi)res I a gna gr äsfotb o I lsp I anen

uppfyller inte kravenför en kommundelsidrottsplats utan bör kom-
pletteras med dels en sandfotbollsplan, dels möjligheterför enfram-
tida utbyggnad med friidrottsbanor inom Margreteborgs området.

Kraven på fotbollsplaner och möjligheterna att tillgodose dessa har utretts
under samrådstiden, och synpunkterna fran nåimnden har bemötts i samråds-
redogörelsen. Under utställningstiden har kraven utökats med utrymme ft)r
friidrottsbanor. Detta senare krav går på grund av utrymmesbehoven ej hel-
ler att tillgodose inom planområdet. Diiremot st2irker det id6n om att till-
sammans med Solna utveckla en kvalificerad idrottsplats utifran de resurser
som finns inom polisskolans område. Idrottsplatsen skulle också kunna ut-
vecklas till en replipunkt ftr det rörliga friluftslivet inom nationalstadspar-
ken.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrels en anfi)r fö lj ande synpunh er p å pl anftirs laget. U över
nedanstående synpunher hrinvisar de till yttrandet under samrådsti'
den.

1. PlanJörslaget rir delvis onödigt detaljreglerande, vilket inte över-
en s s t ämm er m e d ko mmuns tyr el s en s pr o gr am dir eh iv o m en fl exi b e I
plan.

2. P lanb estrimmels erna fi)r b eby ggels eområdet Rådan bör komplette-

ras med dels betechtingar som tillåter bostads-, service-, konferens-,

restaurangcindamål etc, dels byggrdtter fi)r samma öndamål norr och

nordvrist om huvudbyggnaden.

Plankartan har kompletterats med nya planbeståimmelser fiir att ge möjlig-
heter till de önskade anviindningssätten, men utan att huvudtanken ftir Rå-

danområdet som ett intressant park- och rekreationsområde på kulturhisto-
risk grund skall gå ftirlorad. Detta innebiir att kontor och bostäder tillåts i
den gamla skotbyggnaden, ftirutsatt att entr6våningen åir publik.

3. Additionslägenheter bör tillåtas generellt inom planområdet på en-

skilda tomter.

\-
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Detaljplanen reglerar inte antal lägenheter, vare sig totalt eller i enskilda
byggnader. En utformning med två lägenheter kopplade till varandra iir så-

ledes helt planenlig.

4. Föreslagen standard på gårdsgator och kajer medför höga genom-

förandekostnader. Syftet att tydliggöra en strandlinie kan sannoliW
uppnås på andra sritt rin med endast kajer.

I detta fall är idön att fä en tydlig avgriinsning mellan bebyggelsen och de

obebyggda områdena formulerat med begreppet kaj. Utöver detta reglerar

detaljplanen endast anviindning och sektionsbredd, ej material eller den de-

taljerade utformningen av kajen.

5. Huvudmanför naturmark eller annan allmrin mark inom planområ'
det bör om möjligt kunna vara annan ön kommunen, t ex samftillig-
hetsförening.

Det går ej att i detaljplanen upprätthålla möjligheten till valfrihet beträffande

huvudmaruraskapet ftir allmiinna platser. Planen måste på denna punkt vara

tydlig och huvudmannaskapet fastlagt med planbeståimmelse.

6. Parkering på gatumarkfir anordnas endast som besöksparkertng

enligt planft)rslaget. Enligt intentionerna i de övergripande program'
direlaiven skall huvuddelen av parkeringen ske på gatumark.

Detaljplanen reglerar inte hur parkeringen ftirdelas mellan gatumark och

kvartersmark. Bercirt stycke i beskrivningen har iindrats.

7. SlEltbestämmelserna bör ändras så att marlElacerade slg,ltar kan

till åt a s. Slqtltpr o gr am b ör uppr ätt a s is t rill et fi)r p I anb e s t rimmel s er.

På de tre C, områdena i Rådan , kring Lillstugan och på kullen norr dåirom

om har skyltbeståimmelsen f, tagits bort. I byggnadskvarteren bör det mycket

sällan vara aktuellt med skyltar på mark, eftersom byggnaderna skali place-

ras i gräns mot gata. Ett skyltprogram iir inte tillräckligt fiir att garantera ej

önskad skyltutformning, utan måste ftiljas upp med bestlimmelser ftir att

vara vekningsfullt i bygglovsskedet.

8. År det verkligen rimligt med lvav på sdrskild wc-stol och armatur
genom planbesttimmelse? ! Dylika krav avseende energi-, vattenmål

etc bör över/öras till avtal.

Kraven har tilliimpats i Kvarnskogen. Endast planen iir ett effektivt insku-

ment, då den ftiljer fastighet vilket avtal normalt inte gör. Det krävs planbe-

stiimmelser ftir att en uppftiljning skall kunna göras i bygglovsskedet.

9. Byggtovptih för fillning av srirskilt markerade och vördefulla träd

ör ok. Det är dock synnerligen oprahish med generell bygglovplikt

ftr all trddfiillning eftersom trrid definttionsmrissigt dr allt med en

stam, oavsett diameter på stammen.

(10)

L

k:\dpl\mw\margborg\utlåtande.doc



UTLÅTANDE
1998-05-04 Dw 1997.1056 SBK 202

Bestiimmelsen har modifierats att gäLla endast inom kvartersmark och träd
som har större stamdiameter Ztn 15 centimeter.

10. Beslcrivningen om reservationför en jdrnvdgsstation örfelalaig
med hrinsyn ttll nu grillandefi)rslag till kommunplan.

Med anledning av kommunfullmåiktiges beslut t998-04-27 har beskriv-
ningen justerats.

I I . Säkerhetsavstånd om 3 5 m från jrirnvögsspår bör inte anges med
hcinsyn till kommunens generella hållning tfrågan.

Åven på denna punkt har beskrivningen iindrats.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ncimnden hrinvisar till sina tidigare beslut t drendet samt beslutar
drirutöver, att lcräva att bostadsbebyggelsen intefår uppföras innan
t i I lfr e d s s t ä I I an d e bull er s lqt d d up pfi) r e s o av s e t t v i lke t förfar and e m an

skall anvrinda för att nå dessa mål samt att påpeka att eliminerandet
av de hygieniska riskerna med till exempel dagvattenhanteringen,
spillvattenhanteringen och andra system måste ges prioritet. Det for-
uts citts att des s a frågor underst cillas milj ö- och hrils oslqtddsnrimnden

för prövning.

Nämndens synpunkter tillhör genomftirandet varft)r dessa har framftirts till
projektledaren.

Socialnämnden

Socialnr)mnden rir positiv till tanken med gemensamhetsankiggning

för skötsel och förvaltning av mark. Konceptet för den fysiska utfurm-
ningen av området drir arbetsplatser, boende, fritids- och socialafa-
ciliteter förenas ses också positivt. Socialntimnden önsknr att upplå-
telseformenför bostrider bör vara blandad, således såvdl eigande som

hyresrätt.

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseformema. Om kommunen har en önskan

om en speciell ftirdelning av dessa, måste detta beaktas i kommande avtal.

Kommunala pensionärsrådet

I den registrerade handlingen framftirs inte några synpunkter på detaljpla-
nen.

Helenelunds Trä AB

Bolaget hrinvisar till sitt bestridqndefrån 1997-01-24.

"Bolaget Helenelunds Trci AB bestrider som sakögare civen nu kom'
munens förslag till detaljplan per 1998-03-16 då planen innebrir in-
grepp, inslcrrinlvttngar och begrrinsningar i bolagets, på den av kom-

munen med hembudsslqtldighet upplåtna arrendetomten, bedriva
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verl<samheten i strid mot bolagets bygglov beviliat av kommunen

1991-l1-11, t strid mot bolagets arrendeavtal tecknat 1991-06-27 med

kommunen och i strid mot kommunens egen utredning över området

från 1990-02-A9 med ekonomisk skadaför bolaget och dess verksam-

Itet. "

"Något samråd har kommunen icke haft någon gång under kommu-

nens arbete med planer ochförslag över området."

" D et alj p I an efor s I a g et tnn eb rir vi d ar e, fi)rut om en s t ark b e gr tins nin g
av trafikströmmarna i och med omkiggningen av Sollentunavrigen, att
den av bolaget bedrivna verl<samheten kommer att stå i strid mot

miljö- och trafikbestrimmelser. Inom området får i princip endast lokal
busstrafik ske enligt planens miliö- och trafikrnåL."

D et alj p I an efo r s I a g et inn eb tir s ål e d es att b o I a g et s nuv ar an d e ti I lfarts -

vrig till, infart ttll och utfartfrån arrendetomten stängs av.

D etalj pl an efors laget innebär ingr epp i b olagets b efintliga byg gnader

genom upptagning av ny infart.

"Detaljplanens undantag rörande Helenelunds Trä AB:s anendetomt
står i strid mot PBL:s bestämmelser och motiv vilket bolaget tivenle-

des åberopar som grundfi)r att detaliplanen icke kan antagas."

I ftirevarande detaljplaneprocess kallades boende och verksamma inom
planområdet 1997-05-16 till ett ftirsta samrådsmöte, vilket hölls 1997-05-28.

Enligt nåirvarolistan har Heleneluns Trä AB nåirvarat. Samrådshandlingar

såindes fi 1997 -10-02. Synpunkter fran bolaget inkom 1997 -1 0-27 och

1997-t2-01.

Med anledning av synpunkterna gavs detaljplanen ftir det område som Hele-

nelunds trä disponerar bestäimmelse om tillfiillig anviindning och även om

siirskild genomftirandetid, ftir att korrespondera mot tidpunkterna i arrende-

avtalet. Samtidigt åindrades anvZindningsgriinserna så att dessa inte liingre iir

i konflikt med befintliga anläggningar. Detta ?ir utformningen i utställnings-

handlingen. Planen redovisar att kvarteret utvidgas fram till den nya Mar-
greteborgsvägen ( nuvarande Rådanvägen), och griinsar till lokalgatan som

delvis sammanfaller med befintlig grusväg. Utrymmet ftr k<irytorna i de re-

dovisade gatoma ?ir större iin det iir på befintliga vägar. Detaljplanen reglerar

inte vilken trafik som fär framftiras på gatoma.

Den utställda detaljplanen har inte Ztndrats med anledning av synpunktema i
skrivelsen.

L.T. Österlind, @orevägen 17)

Österlind stdller ett antalfrågor som ej rör innehållet i detaljplanen.

Dock anser Österlind att det rir synnerligen beklagligt att skogsområ-

det exploateras.

{
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Tegelh agens samf?illighetsfiirenin g

"Vi anser att alltfir stor del av den i Södra Sollentuna enda kvarva-
rande skogen tas i anspråkför byggnation." "Viförordar att man

lägger en större del av den trinha skogsbebyggelsen på filtet, även om

det skulle vara något dyrare...."

Föreningenförordar att man reducerar bebyggelsen i lanrter I så att
naturen skipps fram hela vrigen till nuvarande Sollentunavcigen.

Kvarteren 6-9 bör reduceras med i genomsnitt hdlften av nuvarande
planerade djup in i skogen. Kvarter I0 bör vara ett sammanhängande
grönstråk och bebyggelsenflyttas ut påfiiltet.

Bostadsrättsftireningen Sollentunahus nr L

Föreningen anser det av yttersta vih att så stor del av skogen som

möjligt behålls som rekreationsområdeför de nuvarande boende samt

för de som skall flytta in i Margreteborg i denna del av Sollentuna.
Föreningen vidhåller att i nuvarande planen kvarter I skall utgå. Vi-

dare att kvarter 6-8 reduceras med htilften i norca delen. Kvarter 9
minskas till hrilften i östra delen samt att kvarter 10 utgår helt. Husen

i kvarter l0 kan medfördel placeras endera påfiltet eller i skogsom-
rådet som grcinsar till Polishögskolan i söder.

Bostadsrättsfiireningen Sollentunahus nr 2

Ta bort bebyggelsen i norua halvan av kvarterl. Reducera bebyggel-

sen ordentligt i kvarteren 6-8. Ta bort bebyggelsen helt i kvarter 10.

Bostadsrättsfiireningen Sollentunahus nr 3 (Handfatet 1) i Tegelhagen

"Föreningen har tidigare avgivit ett yttrande till kommunstyrelse över

förslaget till ny kommunplan. De synpunher vi dåframförde överres-

strimmer med de synpunlcter vi nuframför."

Föreningenframför synpunher på planens redovisning av nya Sol-

lentunavägen avseende utformning och buller.

"Det tir enligt vår mening ytterst angeltiget bevara så mycket av

grönområdena som möjligt. " Yi foreslår drirför att den vcistligaste

delen av Tegelhagsskogen, dvs kvarter I iförslaget undantasfrån be-

byggelse(norra delen) samt att ytterligare utredning görs om möjlig-
heterna attförskjuta bebyggelsen i Tegelhagsskogens södra del ytter-
ligare söderut. Förslagets lwarter l0 bör vidare utgåför att ett sam-

manhdngande promenadstråk mellan Tegelhagsskogen och national-
stadsparken skall kunna åstadkommas.

Föreningens nu framftirda synpunkter överensstlimmer i allt väsentligt med

vad som ftireningen framftirde under samrådsskedet. Synpunktema finns

bemötta i samrådsredo görelsen.
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Britt-Marie Grape (Tegelhagsvägen 165)

Grape ställer en måingd retoriska frågor angående Margreteborsområdet.
Kontentan åir att Grape lägger sitt "strå till stacken mot kommunens detalj-
plan ftir Margreteborg".

Fredrik Jonsson (Minervavägen 58)
"Ur natursynpunh såfyller Margreteborgsområdet en vihig uppgfi.
Detfinns många udda och ganska srillsynta arter både i skogen och i
den damm somfinns på ringen. Dessutom så rir den, den så vril omta-
lade gröna kilen mellan Jrirvafiiltet och Ekoparken."

"Dd(ör anser jag att om man anser sig behöva öka antalet boende i
Sollentuna just vid Margreteborgsområdet så bör man bygga med
största förstktighet och i så foll enbart mellan Sollentunavägen och E4
samt delvis ncira Sollentunavrigen på den äng somfinns mitt emot Lill-
stugan. Att bygga i skogen eller närmare sjön på ängen vore att be-
röva kommande generationer på de redan nu så sällsynta rekreattons-
och naturområdena."

Bengt och Ingalill Lindgren (Alvägen 54)

Vi anser att förslaget överhu.,tudtaget ej skall genomföras av två hu-
vudskril. Naturen bör bevaras i sin helhet och kommunplanenfrån
1988 gcilla. Tillkomsten ay Ekoparken i anslutning ttll området rir yt-
terligare ett skäl till att bevara denna mark obebyggd. En ekonomisk
redogörelsefor hur detaljplanen påverkar kommunen och dess inne-
vånare salcnas helt.

Eftersom marken inom planområdet till absolut övervägande delen åir kom-
munen ägo, disponerar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige över hur
och niir planen skall genomfriras. Diirftjr finns det möjlighet att bevaka de

ekonomiska konsekvenserna av planens genomftirande.

Erik och Elsie Åhman, Minkvägen 48

"Vi skulle helst inte vilja ha någon bebyggelse alls. För att inte vara
provocerande så kan vi eventuellt godta bebyggelse på ringen och

lrings Sollentunavdgen. Låt bara skogen vara kvar!"

"Som vi försökt framföra ett stort antal gånger tidigare så anser vi
boende i södra Sollentuna, Helenelund och Tegelhagen och för kom-

mande boende i Margreteborg att hela Skogen behöver vara kvar för
de boendes vri!!9finngn4e. "

Ekoparksfonden WWF

Ekoparlcfonden anser att planen rir negativ och att lagen om natio-
nalstadsparken rir tillämplig. "Genom den utstrriclvting som området
har försvagar explo ateringen den vihiga spridnings koruidoren s om

t_
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finns hrir men som är ktinslig eftersom området smalnar av genom ti-
digare exploatering i norr."

"Överhuvudtaget bör Sollentuna som har en begrrinsad grönyta jrim-

fi)rt med andra kommuner tänka på att en hel del av kommunens grön-
yt a är o anv än db ar fi) r friluft s liv enligt Naturv år dsv erkets norm er ef-
ters om bullret övers tiger 4 0 dB (A). Ur frilufts synpunkt fungerar bull-
rad mark som exploaterad mark, den går inte att utnyttja."

Nationalstadsparken iir ett av flera riksintressen, vilka liinsstyrelsen har att
bevaka. Länsstyrelsen har i sina yttranden inte framftirt att planfiirslaget
skulle stå i konflikt med något riksinkesse.

Det finns knappast någon plats inom de delar av planområdet som ftireslås
ftir bebyggelse där bullernivån inte överskrider 40 dB(A).

För kommentarer angäende bebyggelsens omfattning i samtliga skrivelser
ovan hänvisas till kommentarerna till Tegelhagsskogens vänner på sidan 6
ochT.

Torbjörn Schmidt (Ringvägen 2)

" I förs laget till detalj plan för Mar gret eborg s alvtar j ag möj ligheten
att ta mig norrifrån i Edsvilcsvrigens forkingning till grinden vid Polis-
skolans område vid sjön. Det skulle vara av mycket stort vdrde att
kunna gå eller cykla i detta stråk som så elegant leder till Ulril<sdals
slott och vidare. "

"Den cykeltrafik som idag kommer norrifrån kings Sollentunavcigen

tror jag skulle kunna ges en möjlighet att fi)lja grönstråket genom det
planerade områdetför vidarefird utmed sjön."

" D e t a lj p I an e n fo r M a r gr e t eb o r g rir in t e fi r di g fi) rr tin fi) rb in d e I s en

söderut för gång- och cykeltrafik cir löst. "

I uppdraget att detaljplanelägga Margreteborgsområdet ingår inte området
ftirbi Kasbytorp. I dag äger kommunen Kasbytorp. Detta faktum och att de-

taljplanen som bland annat omfattar båtuppläggningsplatsen medger cykel-
trafik förbi denna, gör att det borde finnas förutsättningar ftir en gång- och

cykelväg/stig enligt Schmidts forslag. I margreteborgsplanen finns utform-
ningsbestiimmelsen om en stig utmed stranden, ftir att möjliggöra passage

genom omrädet utmed sjön.

Planen medger att en cykelstig anläggs i parkmarken mellan Sollentunavä-
gen och Edsviken. Dock innehäller planen sådana ytor som Gårdsgata och

Grusväg över vilka cykeltrafiken bör gå.

Sammanfattning

Med anledning av de synpunkter som framkommit under utställningen och

de vidare studier som gjorts i planarbetet, har Itiljande huvudsakliga iind-

ringar gjorts i plandokumenten:
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r I beskrivning och genomftirandebeskrivning har mindre justeringar giorts
med anledning av vad Banverket, Vägverket och kommunstyrelsen har
framftirt.

a Plankarta och planbeståimmelser ftir kvarter 10 har utvecklas, fcjr att
större hiinsyn skall kunna tas till befintliga tallar.

r Planbestämmelserna har kompletterats med rivningsftirbud för smedjan
vid Sollentunavägen och magasinet på höjden i Rådanområdet.

.} Rättelser har gjorts i bestiimmelsema q5 (rättarbostaden) och q7 (magasi-
net).

r Skyltbestiimmelsen f2 har tagits bort fran C,-områdena.

r Skolbyggnaden i Rådanområdet har kompletterats med anvåindningsbe-
" stämmelsema Broch §.
.a Anviindningsbestiimmelsen ftir de nya byggrätterna fcir bostäder i Råda-

nområdet har åindrats till82.

t Den administrativa beståimmelsen om bygglov ftir f?illning av träd har
kompletterats.

r Plankarta och bestiimmelser har överarbetats. Exempelvis har stig-marke-
ringen som fallit bort fran utställningskartan satts på plats.

t Justeringen av planhandlingama bedöms som redaktionella då kommu-
nen åir enda berörd markägare.

Följande bedöms inte eller endast delvis ha fätt sina synpunkter från sam.
råds- eller utställningsskedet tillgodosedda:

L?insstyrelsen
Norrvatten
Stockholms Läns Landsting, Regionplane- och trafikkontoret
Stockholms Köpmannaftirbund
Vägverket, region Stockholm
Vattenfall Regionnät AB
Tegelhagssko gens viinner
Solna stad

Sundbybergs stad

Polishögskolan
Förbundet för Ekoparken
Naturskyddsftireningen i Sollentuna
Tegelhagens koloniftirening
Handikapprådet
Hemdiinstnåimnden
Kultur- och fritidsniimnden
Kommunstyrelsen

t
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Miljö- och Hälsoskyddsnåimnden
Helenelunds Trä AB
Tegelhagens samfiillighetsftirening
Bostadsrättsftireningen Sollentunahus nr 1

Bostadsrättsftireningen Sollentunahus nr 2
Bostadsrättsftireningen Sollentunahus nr 3
Skanska, Stockholm Mälardalen
Britt-Marie Grape (Tegelhagsvägen 1 65)
Fredrik Jonsson (Minervavägen 58)
Bengt och Ingalill Lindgren (Alvägen 54)

Erik och Elsie Åhman (Minkvägen 48)
Fastighets AB Storheden i Stockholm
Lokala Hyresgästft reningen Grusgropen i Helenelund
Ekoparksfonden WWF

Följande bedöms uppfylla kriteriema i PBL 5:30 ftr att erhålla besvlirshåin-

visning efter det att detaljplanen antagits:

Sollentuna ftirsamling
Vattenfall Regionnät AB
Solna stad

Sundbybergs stad

Fastighets AB Storheden i Stockholm
Te gelhagens koloniftirening
Tegelhagens samfiillighetsftirening
Bostadsrättsftireningen Sollentunahus nr 3

i1

l,{,L&1uft{1)k; /-/LL-,i-e
Mats Wali6n Lars Keski-Seppälä

Bilagor: S amrådsredogörelsen daterad 1998-02-20.

Anslutning av Sollentunavägen mot Kista trafikplats, PM.

Yttrande fran Tegelhagsskogens Vänner.

\r_
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