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Interpellati äv
kritisk 'anfl

Mänjt 'l-inrtsl-eir, (mp) om sliriften "Ekoparken _ err

§kriften ',8
en inledning
Ordförnnrle
I inledningen

pfirken en kritiek granskningil innehåller
underckriven &v "ftalph l.ddelI reglonplsne- och trafiknfimnden (m)"
sägs bl .&:

" Det finns
miljön som

,k dc som inte viil utveckla s tockhohnsregionen. Mcdtcl försökcr rte döUn kraven på fillvtixts topp,ekologiskt t, förbud mot biltrafik flc som framför kruv0n är ignrnden de hoten mot miljön.
Dct lir ett noga granska dem söm upprräder som nnturön§ombudsmän

och pä sidm

använder sig nv för att nå sina syftcn, iir också

dngs

n.

'Med n §0m ltickrnantel försökcr vissa dölja sina eger tligaförshg. Mcd poritiva ord som "nilturpårk', ekopark n, *viirnn och värdamiljön. I0r de Åsikter söm de vet att alla delar" Men bakom ordendöljcr de sin egentligr avsikter fltt stoppa investeringar rrch. tillviixti $tockholm. är först vid en nära grarrskning av de så kallado
miljöv§nnern som de egontt tga f;sikterna $er dagsljuset. Åsikter §$mär för alla söm rned tillförsikt ser framtiden fltr mcntilltalar ffl

Den taktik

rmiin §om räds ett modernt crch utvecktat samhälle.

avslöjande:
antingen Ek
ansluter de

0m ntt mllla upp motslirtnillgaf sorn inle finns
ark eller mi ljöförs töring och skövling av natufen

o§s" (slut
i praktiken till dcviscn "dc som intc iir rnod oss är mot

( forts)

f a=f l -r=
I

l
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Trc motioner

l. av PIir Gro
mening gcr re
till ätt i snnrv
löns landsting
Bnrnnsviken
att riksdagen
anförts om
eller ånnån

2. av Annn I{
regeringen
bevarnndct
Fjiiderholmnr
I{aga/Brunn$v
ått riksdagen
kostnnder och
och Ålkistan
att riksdagen
Bergianska tr

3, av Hans
riksdagen g
Brunnsviken-
att riksdagcn
anförts om ntt
åv vilks delat
rcsp. naturv

Iortlbrukstt
JoUl0 efter
frÄn ett II

Regeringen
med stbd av 6
kornmungr
(Plan- och BY
kultunninnesvå
I{aga-B

kulturminnesv

L

t

hushållningsbe
( forts)

ar inlämnats till riksdagcn vari yrkas:

dt oclr Knrln Söder (c): ' att riksdagcn som gin

cn till kännr vad i motionen anförtg orn initlativng
0n med Stockhotrns och Solna komtnttncr, Stockholmt

och enskilda irtrcssörsdö utvecklr ourådet runt
oln §tockholm till on natiorrell kttlturpark,
sin mening gcr regeringen till kätna vnd i motioncn

ått orrrrildet trör skycltlas frfrn miljöförstörandc bebyggelee
ntering*

8y Ranrien rn.fl (rnp): * ätt riksclagen hor
nailcrnalpnrksskydd cller ett lagförslag om

flv nåtur- och kulturvärdet i ornrådet Sötlra Djttrg Irderr-

lnrlugilrdsgiirdc- Norra fijurgfrrden-
en-Ul riksdal/§ örentorP,

ofi reg+ringcn begfu f,tt bcrÖrda myndigheter utrcdcr
dsF Atbano

regeringen bcgiir att olika möjlighetcr att rustt upp

*rden utredt'

run Frrtnck (s) och Jan Strörndshl (v): 'ttt
er geringen tillkänna vad i ntotionen anftirtc om llagn-

sdnl-omr ådet som en nationell kulturPark
sin rncning ger rcgeringen till kilnna vad i motionen

bcrörda myndighcter får I trppdrag att g$ra cn översYn

av omrfidet §om kan skyddas enligt kulturminncslngen

,lnn för att siinkt ner ttoslagsvägcn mellnn

delar dflrnv

i
eEfin

ts ottet behandlade motionerna i betiinkandet l99ll9?"
ortrfntttrnrlc remissomgång o+h rrppvaktningar i flrendet

intresseorgani sationer.

mlljSttepurtement*t) har bcslutat 2L novömber l99l
kap 2 par. Natttrresurslag en att Solna och Stockholms

redovisn hur kommunern & i sin planering enligt PBL

lagön) åv§er ått tillgodose natrrrvärdens,

cn§ och friluftslivets intressen i området kring

såmt Ulriksdal och norra och sklrit Djurgårdcn. I

beslutet konsta s ntt stors delar av området är &v riksintrcssc f$r

och ntt området dessutom trerörs äv slirskildn

snriSknPNRL.
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Lnndstlnget
under v{lren

r ett ls ställrrtng tlll regionplanen för omrÄdct
l$sl.

Vid motic,n
fölJandc:

dlingcn har följanrte reilrissinstanscr bl.a uttalat

demlsn: *Enligt Vitterhetsakademient mening finnsVltterhetgsk
inget områdo
motiv för att
§tå thllllarä
märkligastc
dessutom en

ständigt hot
utredning om
tjll llaga-
M l(onungens
i nllt väsontli
innehäIIer...,F
s.k miljöko
mf,ngfalden {l

överväganden
bthövs för
§nrnrnnnfattni
önskenrÄl om

naturvård
urvalet av

av NVI- biir
naturviitdcn.
för kornmune
tryggf,s med
att områdct
exploatering
I skrivelse

v jämförlig storlek i vårt land §offi tlet finns starknrc
h

&

etel:'Inom omrÄdena finns flert 8.v Inn dcts allra
nnesmtirken inom arkitektur- och parkornrÅdct och
ik naturnriljö. ..§tarka exploateringsintressen utgör ett

deusa omrädcns bevararltle. ., Nyligen hnr en

sk Ekopark striickandc sig frän Södrt Djurgården upp
sdnleornrÅdct framlagts. Utredningcn hnr förcdragits i II
råd för mark-och byggnarlsfrfigor, §täthfillarHmbetet knn
stlills sig bakom dc allrniinna förslag söm utredningen
nya trafikleder i anslutning till orrrrfidct bör krävas

vcnsbeskrivnirtg. Det år ntidvlindingt för dcn hiologiska
atoru arealcr rtaturmnrk förblir orörrtru Närmarc

Nnturvärdsv nket: "Retritffande nationnlpnrkcr lrsr
antagit vissa kritericr söm skall nnvändns vid

nationalparksobjckt, Enligt vorkcts tredömning

ifrfiga för de delorrrråden som har särskilt h6gr
ndra delar fiv området hör kunrta tryggäs inom reulcn

uppfyller intc
övrigt vill vo

det aktrrelh omrildet kriteriernn för rrntionalpatk, I
hlinvisa till yttrandct i utredningsn och rrnders§ka

stt omrfidet i nehåller mycket stora värr{en för naturvärdcn, Dessa

bör tillvaratns genöfir en komblnation av ätgfirder där skydd mcd stöd

t+ ske trcträffande frågan om vilket lagsttid söm
a§kcrutälla det önskade tyftrt mcd Ekoparken..

grvir inrtiimmcr Ståthfrllarätubotet i urotionern0s
*kydd 8v ifrilgavarande ontrllden.'

Bg fysiska riksplancring. Vissn värdert bör kunnn
av kultrtrminneslagcn. Verket instf;mmcr i kravet
tss från nybcbyggelso e ller annåri fysiuk

I

Haga-
tt Hag

Brunnsvikenomrlldet: 'Verket delar
ruppfattningön a a-Brunnsvikenområdet ilr värtlefullt frfln
naturvårds-
därför ints
viktigt för

lufts- ochh kulturhirtorisk synpunkt och att omrfidet
+xploatcrar ytterligme. Omrädct är ttomordentligt

rnänhetens möjligheter.

( forls)
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..Även landsti
frnmtida
Stockholms I

Brunnsvike
mf,stc enligt
regionplnucn
llinsstyrelscns
verkets u

bevarns genorn
Iandstingets
I remiss om u
visa samfi
möjligheter,
gnrndlaggandc
områden för
Verkct tills
rutredningens
intc kan ficcep

Rikeantikvar
uttalande äv
Brunnsvikcn
vidtas - frfin
möjlighctörnn

Boverket: '
de hllda
länsstyrclscn i
möjlighet att n

pätaglig skada,
cn miljökcrnse

Lsnd*tlngets
aktualiseras
Brunnsviken,
angeläget att
Stockholrng
för Hag*-Hrun
Brunnsviken, S

hur andra

L

t

största mark

( t'orls)

v

ts rcgionplan för llinet [r mycket viktig för den
nvlinrlningcn runt Brunnsviken. Iln ny regionplan för
h$ller för närvarande pfr ått arbctan frrm. I.Iagt-

tr hsga värden för frilrrftslivet och nnturvärdcn
uppfrttning bcaktas och kommr i uttryck i sÅvill

kornmunernns översiktsplsner. Del §r i föratr hand
ft att bcvaka att så sker.....§om Df;mnts ovÅn fir

Ing att flagt-Brunnsvikenomrfidets höga v[nlcn bör
att tlc beaktar I komnrrrnernas översikt.splanering och
0npl8n"*

redningcn "Ekoparkenn: "..Nyckelorrlen vlima-vårda-
pf, ctt kärnfullt siitt ornrådets viirden och
vill verkct crinra öm naturrssurslagerrs

hushållningsbest{mrnelsc som stadgar ått behovct &v
uftsllv i niirhcten &v tätortcr skall särshilt bcaktas.
I övrigt syftet med tillskapandet åv en Ekopark och
ttning ätt yttcrlignr* cxploatcring av grönomrlden
T

ffmbetetl ' . anscr det angeläget rtt riksdngan- med
att nllr lagliga möjliheter att skyrtda llagr.

Djurgf,rdgornrådena frfin yttcrligarc cxploatcring
bcgflr en redogörelsc om hrr den bcdömer

tt stikerstiillr riksintrcssörnB..'

och Riksantikvaricverkets förslag innebär att
tillesmrnnns mcd berörda kommrrner och

to+kholm, i dcn fonn som lagstiftaren anvisat, bl.a cs
ysers ortl föreslagna ingrepp i omr$det rncdför

Vcrken ånsör att ett sådant planartxte hör inncfatta
nsbcskrivning."

reglonplnnenfimnd: -'ilkat skydd ksn beh§va
rtt säkcrställa bevarartrlcintrcsse 0 kring I{agr-

har i oktober 1990 uttalut att dct [r
en samlad syn på Bmnnsvikenområtlet och
Solnn bedrivcr nu ett samkomruunalt progremarhete

och en översiktlig plnnering av Rellevuc och
itr att klarläggn lrur omrfidct skrll skyddaa urmt

sknil kunna tillgodoses. St*ten bör, trl.a i ogonskåp [v
i omrfidct, mcdverka i arbetct.'
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Slockholmr slsd
naturornråden §

Dct framgÅr i k
skyddn deset
programmet
badrjö.'
§olna kommun:
sambandet rnellan
dc i Bnrnns
och §olna
gemensefil
andra förii
hand avselt för
i samråd med v
garantorf,r insyn
markfigare som
ctt uttalandc friln
syftar till f,tt
kulturpark. prtig
natur, till glädje

Gyrnnaotlk- och
områdenr ett
som i hög grad
l. vikten aY stors
2. GIH:s direkta
s åtrtt
3. GII{;g &nsvar
omrIdo
päpekn det
naturområden Be§
inom rämen för
detaljplaner som

Kungl, Vitter
pågfiende plnn
annan kornmersiell
förhindm ytterl

Muslkallska å

motlonernf, för bc
kultuqpark och

('--

f

utvidga skyddot ä

5

bed
ndringar ka

.Stockholms stad vill rltr vakt orn tle kullur-och
Djurg{rdsrnarken och IlrunnsvikenomrÅdct utgör.

GnB övcrtiktsplan hur kommunen avscr stt
n. ., Sjfilva Brunnsvilccn §r dcssutom prioriterad i

tjOar och har roståurcr&ts, hlnnd annat $om

t allmilnt vill Solnn stad framhålla vikten nv ått
krtlturmiljöerna i grönonrrårlenr I Djrrrgfirden och

agarulriksdalsomrÅdet bevarns... §tockholms stad
snrnarhclar för att skapa ctt trnderlag för

nv hur aktuella förslag rill bebyggclsc och
n plverka området. Dcttn underlirg f;r i första

planlrbetc sorn dc bf,da stäclernn svser stt bcdriva
För planarbetet firtns i PBL reglcr sonr

medverkan från alla intrcssenter, sAvlll
ingar och allmänhct.. $olnn stad skulle v[lkomna

om ått stf,toil bör delta i ctt arbctc som
Rrunnsviken/HngnparkenÄJlriksdrl som

äv ön föredömlig vård Ev kultunirinncn och
slla §torrtockholms och alh §verigec invÅntrc*

Idrottrhfigskolrn(Glf.I): 'Art ge de aktuellr
akydd mot cxploateringrr frarnstår därför

l[get" Linjenlimnden för GIH vill mrit batgmnd av
nnturområden för fysisk aktivitct och hälsa

av de altuelln områdenr för dess utbildning

vfirna kulturarvet inom kroppsövningarnas

r& i att riksdagen fattar hcslut s[ *rlt ovanstf;endc
bestående skydd mot rxploateringru och att dct

beslttt ges möjtiglrct alt ornpröva
nncbfir exploatering av nrtnromrädenå"

Histnrle och Antlkvitctsakademlen: * ttt
och giillandc planer fiir tmstarlsbstryggelsc och
bebyggelse i omrÅdet omprövas i syfte atr

förluster i natrrr- och krrlturvärclen'

tlemlen: 'Alcademien ultalar sitt stöd till
arande f,v Flaga-Bnrnnsvikcn som nätur- och

även varmt dc initiativ som tagits för iltt
till Norra o+h Södra Djurgården för att hilda en

( forLs)
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nfigon dcl k

hrtvudstad
under vad

Kungl.

förefaller n

BellevueP
första stcg,
inom ött [r
slutgi
varit

bcvara
hög grad

kommandc

bl.a

kontor I

t
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sammanhänga puk som fredns m tterligare cxPlontcrlngar.

Akademicn v undcrstrykn att dc omrAdcn dct här g[llcr lnte till
f,n§cg vårå cn'exploateringsrcsurS"' nfigon r[drn

existerar icke Iiingro i och kring §tockholms centnrm, om vlr
kunna förbli cn ort df;r mlinniskor lcver och vcrkar

knn betccknas sorn drägliga förhfrllandcrt"'

A för Dc lrlq Konsterna: nll{otionfirgrnt har

från emiens synpu rrkt väl tecknqt det hårcls

exploaterings som nu hotar området....Akademicn instfimmer i
rnoti otliirerns§ vrkundc örn att riks«lagcn nu bestämt bör uttala sig för

ett ökat och nitlvt skydd f(ir området säsom det definiernts I

riksantikvaric bcslut om riksintre ssön i Stockholmt lfln. Det

vändigt att statsrnnktcrna engåBerår sig starkilro i
utvecklingen' På regeringen* bord ligger plantuendet 0m

,...ett undcrkä nnandc åv dcnna Plan lir ctt nödvändigt

[§t förelägger Stocklrolnrs och '$olna kommun rtt
ntå rådann hestlknmcls ör som bshövs för att I framtiden

dda områdot som den storn nationella kulturPrrk dcn

å ndrf, År....'

Naturskytld förenlngen: t frnner dct angelägct att skYdda och

OmrÄdct är rikt v[rdefull kfinnlig nqrur mcd I

oty

ttigt
i fler

pI
§ ärd florn, fauna och rika kulturvärdcn. Vl mlstc göra

allt sorn står vfu makt för att ekYdda och bcivrn Ekoparkcur

restcrandc n och vattenområden. Vi mäetc efitta stopP för fortsatt

exploatcring... mfört förslag om ctt moratorium P[ trö år innsn

några beslut om sventuella ingrcPP i Ekoparksornrfidct bifaLler

vi på det al varmastc. Alla treslutsfattarc mlste besinna eig inför
lioner. Ingreppen mäste minimeras. Ekonouriskr och

övriga cxplo $intTesscn mllste vikn för allt tungfl orgument §om

framförte för ett bcvnr*ndc."

Frilrrftsfrfi nndetl 'Ett av de allra värdefu llastc grönområdena i

'halvcentrala bandet" i Stockholm är sammanhiln gande onuådet som

markerng kring Haga-Brunnsviken. Idag utgör dctta

ornrf,dc ett
Exploaterings mot

avik och vid den gaml n SAS-tenrrinaten, ctt Planerat

japanskt s

Sveaplans
I intill §tallmästargärden, ett korrtorsbyggc vid

ium, 1000 liigenhctcr noff om Frcscati. 6000

lägenhcbr v Husarvikcn och rten sfi kallade Österletlen.,.. 0m det
anseg ha störrc värde

för hl,a barnfamiljer och iildre.
det aktuella området utgörs framförallt f,v

skulle visa si ntt visea exploateringsirttrctsen
( forbs)

silledes



L

(

fin bevara
miljökonsekven

Kommlttdn
kommittdn för
områdots
överordnns 0x
beslut eå att
Ulriksdal/Sören
nationell nntur-
rtt cn fördju
nationcll na
genomförs...'

Projekt Itrko
angelägct att
Ekograrkens
krlivs Dur f$ru
allsitligt kunna
av gåväl r

Nfrgro rndre
Jordbr$ksnts

Utskottete ö
motionllrerna
"Ekoparken',
rckreations
bland storä I
synpunkt och
flnner u

aYscr natur,
intrese et.
Utskottet fin
regeringon
naturresursl
den frarntida
lranteras i ett
yttrande krn
triidgÄrrlen. U
Iösrtingarna
staten som
oxploaterlngcn

bör detta förcg[s &v

bukrivrring övcr dot nktuellr omrlldct.'

Gustavlanska pnrken: "§ammarrfattnlngsvir önskar
Gustavinnska parkcn framhfrlla att skyddshrhovct åv
Srdeu vad svser natur, krrltut öch stadgbild måstc

slnffessct. .. vl mön&r ätt riksdagcn b6r fatta
kulturmiljöcrnq inom llaga.Brunttavlkcn,
Norra och Sttdra djrrrgårdcn värnas $omramt

och kulturpark i forrner §orn gör ctt beståcndo skydd,
övereiktnplanering mcd målsättrring ntt sknpr or

och kulturpark i enlighet rned motionernn

rkrn /WWf (V§rldsnnturfonden): ' snger det
&gen vorkar för ått, för all frarirtid, siikerställa
och kulturvärdon. För att detts ska kunna ske
ett rnoratorium, ckonorrriskt rösurser fth rtt

utrcda omrlldets kvalitder och behov. Detta omr[dc [r
som intcrnationellt intrcsss.'

remlerlnstanssr finnr lnte refercrnde I
oitsts botänkandG*

vägnndent ..' Utskottet har ingen &nnån nrcning än
hela ornrfidet, i cn 8v rnotionemn benHmnt
utomordcntligt $tora natur-, kultur-, och
Dt bidrar, till ått gö §tockholm cn särställning
vatl giiller närmiljti från hÅdc kulturhistorisk

Btursynpunkt.,..I likhet mcd flertalet rcmisuinstansCIr
ett skyddsbehovet av omrlldets miljövärdcn vad

och stadsbild bör överordnaa oxploatcringr-

att det rnot den angivnn hakgrunden §r värdofultt att
utnyttja de möjligheter som finns enligt PBL och

Bönom ått begärn redovisning frÅn kommuncma nv
Rncringen. Dlirlgenom knn situationen i hela onrådct

fing. Som Stockholms stad franrhflllit i ritt
hyggnadsminnesskycld prövas för Bergianska

utgilr friln att fivcn dc trafiktokniska
att gfie igenom. Vid sidan åv kommunerna har

nernnde markägare ett särrkilt ansv&r för att
omrildct lnte skcr pfr ett sätt som motverkar ayftet

( fortri)

L
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I
med gätlande
Riksdagen har

agrcgl fit om hushilllningon med natunesur$er mm.

rtt tidigarc skcdc bcslutat orn stnrk restriktivitct vnd

gällcr markut ttjandet av t)jurgfirdcn
finnt nnlcdning att tilliimpa systemet med

nriljökonsckven beskrivningar cnligt dct nyinförda 5 kup NRL. Som

framgfir &v f, na knn man d[ f& gott stöd ftin bcdtimning ev

Iämpliga nltern v f$r lokaliscring av slora projekt och anlliggnlngar
som htr onrgivningsplverkan cllcr som lrerör särskilt
vlirdcfulln åden.
Utskottet utgår fr&n ntt regcringen, sed0n liinsstyrclscn gfort sirt

mpligt afitt återkommer till riksdagen och informerar
8v rtcn forlsatta planeringsproccsssr. Metl hänsyn till

prövning, p[

rle olika initia sorn tagits och som rerlovisats ovrln avstÅr utskottet
frornställning frän riksdagens sida i
I vlisentliga drlsr tlllgodoaeddu

frän att nu t olå nflgon sflrskild

öm inriktnin

Irendet- Mo n§rnE
med vsd uts t

får flnses
tnfört,il

Eftcr dennn åv vad dcn demokratiskt procecs som plglr
0m Ekoparkan ittilla har utrnynnat i n$dgaa jtg fråga lnndstingrrådtt
Rnlph l"sddl f,

I. Har förfrttara över huvud tåBct känt till
tttt betflukandc?jordbruksutsko

X, Om ril fir
och regerings

vilkn av rcmissinstflns&rnå, rnotionärernt, utskottl-
onsor du vsrå sådana 'natttrcnS ombudsmän'

som rntd tina tilltllar mörkcrmän som rlids ett rno<lernt och

utvrcklat v Iillo?

3. Varför I skriftcn intc mr.d ett ord remissinstansernas och

s helt övervilgando positivr bemiitandc 8vjordbruksuts
motioncrnn om Iikopark, vilkt avslfit entrart pä den Srunrlen att
regeringen red har besltttnt om att en redovinning om hur
kontmunernr slg ått skydda omrädet kriivs inom ctt fu?

4. Hur
trafiknämnden

Iiinsstyrelscn
&v övereiktsp

ttt agera som ordförande i rcgionplanc- och
i lfintstyrclsen p[ utskottets och rcgcringonn krav

f,. Berörda statliga och regionala rrryndighctcr bör

( forLs)

pfl ått "komffu bör gemens f,mt oclr eftcr sanir$d med
grundliigganrle rrtgÅngrpunkter för fördjupning

du
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crtligt regerings
ut§träckning'?

5. IIur komrner
samordnad och
försvÅrar
ntiillningstaganda

6. Landsti
$om stÄr hakom

L miljöviinlighet
dessa påståen«len

7. Om skriftens
Ekoparken som x

§0m skn tilltalas

f,*mrl
Mifrit Lindstcin
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