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7. Yttrande över prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden

Yrkande
Våra tre partier har tidigare i år motsatt oss denna byggnation och röstat avslag i
kommunfullmäktige på detaljplan för del av Arenastaden. Hälften av den föreslagna
byggnationen ligger inom strandskyddet och hälften ligger på naturmark av betydelse för
växt och djurlivet. Tyvärr har planprocessen inte präglats av den öppenhet och dialog
med solnabor, intresseorganisationer och politiska partier som borde vara en självklarhet.
Vi finner det problematiskt att svara på Länsstyrelsens skrivelse då vi inte har tillgång till
den diskussion som förts mellan handläggare i Solna stad och Länsstyrelsen. Detta gäller
framförallt Länsstyrelsens krav på förtydligande av stadens begäran om upphävande av
strandskydd.
Behovet av orörda stränder och respekt för strandskyddet är angeläget inte bara idag,
utan även för kommande generationer av solnabor. Vi konstaterar att vi idag har lite olika
bilder av vad som är och har varit mark som tagits i anspråk. Fyra år innan beslutet om
den fördjupade översiktsplanen för arenastaden togs var stora delar av området naturmark
(se bifogad bild från 2003). Ställningstaganden rörande strandskyddet är således av
yttersta vikt för detaljplanen.
Under 50- och 60-talet användes stora delar av området runt Råstasjön som deponi av
sopor från såväl hushåll som från SJ och annan industriell verksamhet i området.
Länsstyrelsen skriver att man normalt bör undvika att en gammal deponi exploateras.
Man skriver också att det i detaljplanen inte finns några bestämmelser som säkerställer
att deponiområdet kan göras lämpligt för bebyggelse.
Vi kan konstatera att den hittills beslutade detaljplanen inte håller. När en detaljplan
ändras är det fullmäktige som måste ta ställning till det.

Vi yrkar
 att detta yttrande tillsänds Länsstyrelsen som Solna stads yttrande.

Arne Öberg
Socialdemokraterna

Susanne Nordling
Miljöpartiet de Gröna

Thomas Magnusson
Vänsterpartiet

Kommunstyrelsen 10 november 2014
7. Yttrande över prövning av antagen detaljplan för del av Arenastaden

Bild – daterad 14 juni 2003 – via Google Earth

