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Förbundet för Ekoparken är en sammanslutning av 50 föreningar som alla verkar för att värna, 
vårda och visa Kungliga Nationalstadsparken. Förbundets utgångspunkt är miljöbalkens 
stadgande: 
 
"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." 
 
Kungliga nationalstadsparken som numera är dess officiella namn är ett i miljöbalken utpekat 
riksintresse. Det har en särställning därigenom att andra riksintressen inte får vägas emot det. 
Att det är ett riksintresse betyder att det inte får skadas av några åtgärder och detta oavsett om 
åtgärderna vidtas innanför dess gränser eller utanför. Alla riksintressen har därför en 
buffertzon. Åtgärder i denna buffertzon får inte påtagligt skada riksintresset. 
 
Den föreslagna bebyggelsen ligger inom Kungliga nationalstadsparkens buffertzon. 
 
Tidigare utbyggnader av Silverdal har inte beaktat att exploateringar gjorts i 
nationalstadsparkens buffertzon. Detta oaktat att Tegelhagsskogen och våtmarkerna norr om 
Sörentorp i underlagen för bildandet av nationalstadsparken utpekats som biologiska 
kärnområden och viktiga delar av Järvakilens spridningsväg (Naturvårdens intressen i 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Norra och Södra Djurgården, samrådsförslag maj 1992 till 
program för planering av området, Solna stad miljökontoret och Fritid Stockholm, fig. 4, s.29, 
och s.32). Exploateringarna har skadat riksintresset den Kungliga nationalstadsparken. 
 
I kommunens egen översiktsplan från 1988 angavs Tegelhagsskogen (området från 
Tegelhagen till Rådanvägen) skulle bevaras som naturområden. Men ”I det program för en 
fördjupning av översiktsplanen för Margareteborg, som senare togs fram och resulterade i 
samråd 1993, föreslogs bebyggelse på delar av de, enligt kommunplanen, bevarandevärda 
ytorna.” (Förslag till detaljplan för del av Margareteborg, Helenlund, D-097-01, 
Samrådshandling 1997-04-04, s.4). 
 
Det föreliggande detaljplaneförslaget går vidare och tar ännu mer av de bevarandevärda 
ytorna. Förutom att kommunen frångår sin tidigare översiktplanering innebär det föreliggande 
planförslaget dels ett intrång i de områden som enligt Regional utvecklingsplan för Stor-
Stockholm (RUFS) är viktiga att bevara som gröna kilar, dels att rådande strandskydd 
överträds (och förutsätts ändras). Enligt regionplanekontorets karta över regional grönstruktur 



ligger området i planförslaget i en grön kil som gränsar till en grön värdekärna i Ulriksdal. 
(RUFS 2010, samrådsförslag). Varje grön kil bör enligt Regionplanekontoret hållas samman 
och dess funktioner och kvaliteter behållas och förbättras. Strandskydd har skapats för att 
skydda stränder från bebyggelse och har inte tillkommit för att enkelt kunna frångås. 
 
Trots dessa ingrepp i grönstrukturen hävdar kommunen, utan någon grund, att någon 
miljökonsekvensbeskrivning (den grund som skulle behövas för styrka påståendena) inte 
behöver göras. Det är uppenbart felaktigt. 
 
Marginella ingrepp i grönstrukturen kan inte bedömas var för sig eftersom konsekvenserna av 
summan av ingrepp kan bli förödande. Det är mot bakgrund av Sollentunas tidigare ingrepp i 
området som det föreliggande relativt lilla exploateringsförslaget ska bedömas. Det är dags att 
sätta stopp för exploateringen av Silverdal-Tegelhagsskogen-Rådan-området. Erfarenheten 
talar för att Sollentuna kommun inte kommer att nöja sig med den nu föreslagna ytterligare 
utvidgningen av området utan kommer att fortsätta att ta i anspråk bit efter bit. 
 
Detaljplaneförslaget bör därför avslås. 
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