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Detaljplan fiir del av Margreteborg, Helenelund, D-097-01

Sammanfattning

I ärendet lorelåg miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse
80409MDS.0i i. Av skrivelsen framgår att miljö- och hälsoskydds-
nämnden hade fått detaljplanen for yttrande. Nämnden hade tidigare
yttrat sig om området dels när det var samråd angående "forslag till
översiktsplan for Margreteborg" dels när det gällde samråd angående
det nuvarande forslag till detaljplan,1997-i 1-03, § 134.

Yrkande

Åke Jönsson (s) yrkar att kontorets forslag till beslut fär tillägget
att spara Tegelhagsskogen genom att endast bygga en rad hus norr om
nuvarande Rådanvägen.

Per Naess (m) yrkar att kontorets forslag till beslut fär tillägget
att nämndens grundvärdering ligger fast att området från samlad
miljösynpunkt bör bevaras som grönområde.
Om kommunfullmäktige ändå väljer att fullfolja sitt beslut att bebygga
delar av detta ur miljösynpunkt strategiska område måste
utomordentligt strikta villkor och regler iakuas for områdets planering
och ör byggnationens genomförande. Nämnden hänvisar till sina
tidigare beslut i ärendet.

Ordforanden Per Naess (m) ställer proposition på sitt eget ftirslag
gentemot Åke Jönssons (s) forslag.-Efter hörande av nämnden finner
ordforanden att nämnden beslutat i enlighet med hans eget ftrslag.

Nliljö- och hälsos§ddsnämnden beslöt att göra fiiljande uttaEnde:

Nämndens grundvärdering ligger fast att området från samlad
miljösynpunkt bör bevaras som grönområde.

Om kommunfullmäktige ändå väljer att fullfolja sitt beslut att bebygga
delar av detta ur miljösynpunkt strategiska område måste utom-
ordentliS strikta villkor och regler iakttas for områdets planering och
for byggnationens genomtbrande.

Nämnden hänvisar till sina tidigare beslut i ärendet samt beslutar
därutöver

att kräva att bostadsbyggelsen inte får uppforas innan tillfreds-
ställande bullerskydd uppfores oavsett vilket lorfarande man skall
använda ör att nå detta måI,
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att påpeka att eliminerandet av de hygieniska riskerna med till
exempel dagvattenhantering, spillvattenhantering och andra system
måste ges stor prioritet. Det forutsätts att dessa fiågor underställas
miljö- och hälsoskyddsnämnden for prövning.

(s) reserverade sig till ftirmån ftir eget yrkande.

Peter Hansson (mp) meddelar att inkomma med s2irskilt uttalande.
(bilaga)
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Särskilt uttalande i anledning av beslutet 980416 i MHN rörande detaljplan for del av
Margreteborg, Helenelund, D-097-0 1.

Miljöpartiet de Gröna är emot att Margreteborg nyexploateras. Vi tror att det outbyggda
området fungerar som en s§ddande barriar mot Nationalstadsparken, och bör därfor ej
bebyggas.

Vidare anser jag att de gröna kilar som finns i Sollentuna bör bevaras for Sollentunabornas
skull, och for att underlätta for djur och viixter att kunna sprida sig mellan naturområden som
ligger intill.

Om nu området bebyggs måste det vara ett absolut krav att arbetsplatsbyggnaderna byggs
forst. Detta for att vara säker pä att bullervärdena vid bostäderna inte blir allt for höga.

Ur arbetsmiljösynpunlt kan man senare fundera på om det är lämpligt att arbetsplatser, diir
människor ska sitta och arbeta, ska fungera som bullerplank

Peter
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