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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Remissvar om samråd för Sollentuna kommuns urbana
grönstruktur
Ärendet
Sollentuna kommun har tagit fram ett samrådsförslag på plan för Urban
grönstruktur. I samband med antagandet av aktuell översiktsplan i december
2012 beslutade Sollentuna kommun att en fördjupning om Urban
grönstruktur skulle tas fram. Grönstrukturens funktion och värden i den
bebyggda miljön (och obebyggd miljö som inte är naturreservat) skulle
utredas för att på bästa sätt tas tillvara och utvecklas. Framtagande av
underlag och utredningar inom relevanta områden pågick 2014-2015.
2017 påbörjades arbetet med att revidera översiktsplanen – ett av fem
målområden i samrådsversionen blev Urban grönstruktur.
Hur planen förhåller sig till kommunens övergripande planering och framtida
utveckling kommer att hanteras i den kommande översiktsplanen. En
funktionell grönstruktur behöver bland annat utformas och anpassas till
förtätning av bebyggelsen, ny infrastruktur och ett förändrat klimat. I denna
plan för urban grönstruktur formuleras och illustreras principer för hur
kommunen kommer att jobba med den urbana grönstrukturen och vilka
arbetsmetoder som blir aktuella. Principerna är en fördjupning av strategier
och riktlinjerna som finns i översiktsplanen och ligger i linje med dessa.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret ser det som värdefullt att Danderyds kommun
samverkar med Sollentuna kommun vad gäller utveckling av grönstruktur,
naturvärden och ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening, bullerdämpning och
partikelbindning. Även främjande av biologisk mångfald på olika sätt enligt
planförslaget och det rörliga friluftslivet bör utvecklas och ske i samverkan mellan
kommunerna.
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Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och
stadsbyggnadskontorets yttrande till samrådshandlingen, enligt
tjänsteutlåtande daterat 2019-11-25, som sitt eget.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har tagit del av samrådshandlingen och
finner den vara genomarbetad och att föreslagna och beskrivna förslag till
den urbana grönplanen är viktiga ur ett miljö-, hälsoskydds- och
naturvårdsperspektiv. Planen innehåller även genomarbetade förslag till hur
rekreation och friluftsliv ska utformas för att främja människors hälsa.
Kontoret finner följande förslag som särskilt viktiga i detta perspektiv:
Sammanhängande grönstrukturer och korridorer som binder samman olika
grönområden, naturområden och vattendrag även över kommungränserna
samt tillgängliggörande av natur- och kulturlandskapet för allmänheten
genom t.ex. leder och informationsskyltar på lämpliga platser.
Förslaget till sammanbindning av grönstråk med Rösjökilen och
Rinkebyskogens naturreservat, Edsviken och angränsande delar inom
Danderyds kommun genom sammanhängande skogsstråk, grönytor och
ängsmarker, alléer och skogsdungar ser kontoret som viktiga delar i arbetet.
Förslaget om olika ekosystemtjänster som att öka mängden biomassa,
grönområden, gröna tak och bevarande av jordbruksmark och öppna och
halvöppna ängsmarker även i anslutning till Danderyds kommun bör
eftersträvas. Detta bör även ha en positiv inverkan på befintliga
ekosystemtjänster i Danderyds kommun, t.ex. Rinkebyskogen med
omnejder såväl som i Sollentuna kommun.
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Arbetet med olika bullerdämpande åtgärder som att bevara och utveckla
bullerabsorberande terränger, undvika att hårdgöra markytor och genom
byggnation främjar även minskad bullerpåverkan och partikelbildning över
kommungränserna.
Rekreationsytor med ledmarkeringar över kommungränserna med
rastplatser och skyltar om natur och kulturvärden bör med fördel ske i
samverkan mellan kommunerna.
Av stor vikt är att kompensationsåtgärder genomförs om något grönområde
måste ianspråktas för någon form av exploatering.
Sammanfattningsvis ser miljö- och stadsbyggnadskontoret det som
betydelsefullt att Danderyds kommun samverkar med Sollentuna kommun
vad gäller utveckling av grönytor, naturliga korridorer, avrinningsområden
och vattendrag, gemensamma ekosystemtjänster som t.ex. vattenrening,
bullerdämpning och partikelbindning. Även främjande av biologisk
mångfald på olika sätt enligt planförslaget och det rörliga friluftslivet bör
även det ske i samverkan mellan kommunerna.
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