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Komm uns tyrels ekontoret
191 86 Sollentuna

Fördjupad översiklsplan 1ör Margareteborg

Förbundet fiir Ekoparken bestående av ett $,rtiotal organisationer fär härmed avge siff ynrande
river fiirdjupad översiktsplan for Margareteborg.

Förbundet hävdade som sin uppfattning i samband med yttrande över Ds 1994:03 Förslag till
slydd fOr området {Jlrilxdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården att "för att siikra
spridningskorridoren mot Järvafåltet bör området upp mot Tegelhagen säkas som naturreservat
aiternati'"t inlernmas i nationalstadsparken. "

I programmet som ftiregick denna departementsstencil och som hade tagits fram av Stockholms
och Solnas tjänstemän heffe det:

"[,llriksdal ingår i ett kärnområde som omfattar slottsparkeq Kvarnkullen och Sörentorp och
som shäcker sig nomrt in i Sollenhma. Kärnområdet har samband med Järvaf;iltet och
Brutursviken. Spridningskorridoren över Berphamra ger ett vik'tigt natursamband med norra
Djurgården

En bostadsbebyggelse på polishogskolans nwarande område eller norr *;irom som en del av
en större exploatering i Sollentuna lir inte föreplig med nafurvårdens anspråk på kiirnområdets
storlek......Nahuområde! som ingår i ett av naturvårdens kiirnområdeiq skall s§ddas enftt
natun".rdsiag en." (P r ogram /ör p laner ing av omr åde t Ll lri ks dal-Hag a-B ntnnsvike n-
Djurgården, s 16)

Som grund fiir detta uttalande ligger en utredning av områdets naturvärden. I
underlagsmaterialet Nafirvårdens intre,s,sen utpekas tre kärnområden inom Ekoparksområdet.
Ett av dess områden är LTlriksdals kämområde. Dess uttnedning definieras sålunda:

"t-Ilriksdals kärnområde omlättas av lllrilisdal och Sörentorp samt sträcker sig in i Sollentuna
kommun där det i non avgränsas av bebyggelsen i Helenlund. I vdster al'gränsas kärnområdet
av Edsviken och i söder av E 18 samt bebyggelsen i Bergshamra." (s 32) "Om naturvården
inhessen skall tillgodoses bör hela tilriksdals kärnområde säkerställas inlilusil'e kiirnområdets
delar i Sollentuna kommun""

Sollentuna har tidigare i sin planering visat medwtenhet om Margareteborgs nalurvärde och i
krsmrntmplanen I988 angivit hela den skogklädda <lelen av Tegelhagen som ett vikligt
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rekreations- och naturvårdsområde. Detta bör ha bidragit till att regeringen i sin proposition
1994/95:3 Nationalstadsparken Ulrilrsdal-Haga-Brunnsvikzn-Djurgården kuncle skriva:
"För de markområden utanför nationalstadsparken som närmast ankmter till dessa gränser har

kommunerna i sina översilssplaner uttryckl ambitioner som överensstämmer med qftet att
s§dda nationalstadsparkens natur- och kulturvärden." (s 38)

Nu däremot föreslår Sollentuna bebyggelse på just de omr'åclen som tidigare avsatts som r,ärda
att bevara. Detta torde vara ett av de sälls1,nta men uppeflbara fall clå clå det är möjligt att fä
regeringen att upphär,a detaljplaner på grund av att de strider mot antagen ö,v,ersiktsplan.

Av de olika alternativ som tidigare lanserats har Sollentuna dessutom valt det alternativ som gör
störst intrång i naturområdet. En sammanhållen bebyggelse kring en framtida järnvägsstation
har förbundet tidigare i remissvar framhållit som det minst skadliga.

Området ligger inte inom Nationalstadsparken men utgör en s.k. bufferlzon. Enligt
propositionen "bör exploateringsftiretag i sådana närområden bedömas på motsvarande sätt som
gäller för andra områden av riksintresse enligt kap. 3 naturresurslagen." Ytterligare förrydligade
regeringen derma sin ståndpunlt genom aft hänvisa till propositionen om Lag om hushållning
m e d nahtrresurs er (1 985/86:3).

"Föredragande statsrådet strök också under att den gräns soml lägs fast, normalt i samband
mecl planläggrung enligt plan- och bygglagen, bör utgå från q.fiet mecl bestämmelserna i
Nafurresurslagen. S.k. "buffertzoner" behöver inte ingå i området av det skälet att staten skall
garanteras en ingripandemdjlighet om ett exploateringsstråk skulle dyka upp i denna buffertzon.
Plan- och bygglagens regler medför nämligen att staten, clvs i forsta hand länsstvrelsen, kan
ingnpa mot kommunala beslut som irurebär aft ett riksintresse hotas. oavsett om hotet liger
inom ett område av riksintresse eller i sådan närhet av området atl riksinh'essef hotas (s.114-
I 15)."

Förbundet för Ekoparken avstyrker av dessa skäl bestämt det ftireligande förslaget till
lordj upad översiktsplan för Margareteborg.
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