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på fiirslag tilt ftir av området
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Sammanfattning

Vi tar först upp regeringens begåiran, som var att få en redovisning av hur kommunerna i
sin planering avser att tillgodose naturvårdens, kulturminnesvårdCns och friluftslivets\- intressen, och konstaterar att det framlagda programförslaget isället n?irmast är ett kon-' kret exploateringsprcgram

Det lilla i programmet, som handlar om hur kommunerna i sin planering avser att till-
godose naqryård9r-rs, kulturminnesvårdens och friluftstivets intressen, iir mycket inteG
sägande och innehåller inget nytt"

Yi ggt diireftgr för egen del en rad förslag till hur dessa intressen skall tillgodoscs i
S tockhol ms fortsatta planering.

Vi föreslår bl a att man måste kartlägga områdenas natur- och kulturviirden, redovisa
aktuella hot mot dem och metoder att minska eller aweckla dessa hot. Eftersom fri-
luftslivets intressen ?ir mycket dåIigt kartlagda behövs en siirskild undersökning, som
också tar upp behov som inte kan tillgodosäs idag.

Staden måste vidare införa nya sätt atttain naturvårdens, kulturminnesvårdens och
friluftslivets intressen i planeringen. Vi ger konkreta förslag"

:

Dq redan i översiktsplanen preliminåirt beslutade naturreservaten/naturvårdsområdena
måste snabbt genomföras, och ingen byggenskap får utröras i dem tills detta skett.

Programmet redovisar sedan ett stort antal exploateringsönskemål och föreslår vilka av
dessa som skall få genomföras (i stort sett alla)"

Enttgl vår mening bgr hanteringen av sådana ärenden läggas på is, i väntan på att nya sätt
att tillgodose naturvårdens, kulturminnesvårdens och triluftslivets intressenlnt<irts.

Vi anser inte heller att det finns några skåil att anta ett sådant program, i varje fall inte ett
y f,etaljeral, lö. detta stora område. Vi kåinner oss ändå tvungnaätt kommdntera några av
le.framl.agda förslagen, so-m e{igt vår merung allvarligt skulle skada miljövårdens,-
kufturmi nnes vårdens och fri I uftsli vets i ntres sen "
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Regeringens beslut och hur detta tillgodosetts i fiirslaget till program

Regeringsbeslutet Iggl-ll-21 innebar att Solna och Stockholm skall redovisa hur
koåmunerna i sin planering enligt PBL avser att tillgodose naturvårdens, kulturminnes-
vårdens och frilrtrt§livets intressen i det område kring Haga-Brunnsviken samt Ulriksdal
och norra och södra Djurgården, som markerats på en slirskild karta"

Kommunernas planerare har försökt tillgodose denna begiiran genom en rapport, ko-
gram för planering, och att antal bilagor.

Rapporten redovisar ett kort avsnitt med Övergripande mål. Fem av dessa handlar om
naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen. Man anger som delmål

- att garantera ett s§dd för kulturhistoriska parkmiljcier och kulturhistoriskt viirdefull
bebyggelse,
- att fcirstirka s§ddet för områdets stora sammanhiingande park- och naturområden,
- att värna om karaktiiristiska och värdefulla stadsbilds- och landskapsmotiv,
- aff så långt möjligI åtg:irda områdets miljöproblem och
- att utveckla omådets-betydelse för friluftsliv, rekreation och turism och tillföra området
nya kvaliteter och attraktioner samt förbättra tillgiingligheten.

Dessa formuleringar iir enligt vår mening helt intetsägande och innebiir inget nytt.
Ett prelimin?irt beslut att göra delar av området till naturreservat/naturvårdsområde ingår
redan i den för flera år sedan antagna översiklsplanen för Stockholm. Detta har iindå inte
genomförts"

Man tar sedan upp sex andra målför planeringen, som uttrycker en stark vilja att på olika
sätt exploatera området. Enligt dessa skall man

- utnyttja möjlighetema till förtiitning och komplettering i olika delområden med h?insyn
till helhetsmiljön och respektive områdes förutsättningar,
- i första hand se byggbar mark som en resurs för nationella intressen, strategiska
funktioner för regiönöns utveckling och områdets institutioner för sjukvård, undervisning
och vetenskap m m,
- bibehålla Våirtahamnen-Frihamnens utvecklingsmöjligheter,
- möjliggöra utbyggnaden av Norra länkens fortsättning enligt trafikcivernskommelsen i
S to rs tockholmsförhandlingen,
- komplettera och utöka befintliga bostadsområden som självs&indiga grannskapsenheter
med hiinsyn till områdenas behov, samt
- successivt med håinsyn till behovet och markens tillgänglighet komplettera med nya
stadsdelar bl a med hänsyn till regionens bostadsförsörjning, dels vid Husarviken inom
området och dels i angrtinsande områden vid Frcisunda, Ulriksdalsf?iltet och Norra
Station.

Dessa punkter handlar alltså inte om hur man avser tillgodose naturvårdens, kulturmin-
nesvårdens och friluftslivets intressen och har därmed inget med regeringens uppdrag att
göra. De kir därför tas bort ur programmet.

Vi återkommer till några av dessa exploateringsönskemål i vår detaljkommentar låingre
fram.
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Hur naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen borde
tillgodoses i Stockholms planering

1. Redovisning av dagsläget och akuta problem

I några av bilagorna till rapporten redovisas områdets natur och kulturminnen på ett
övers iktli gt s ätt, Iiksom några aktuel la mi lj öproblem.
Dessa frågor har också tagits upp i olika sl«ifter, som utgivits av olika föreningar och
institutioner de senaste åren.

En samlad och mer detaljerad rapportering bör nu ske av utomstående, sakkunniga på
dessa områden.

L-

Materialet visar dock redan att kunskaperna på vissa områden iir mycket brisfiitliga
Dqu1 giiller såirskilt hur miljösituationen på senare årfcirviirrats, bl a genom försurning,
och hur detta påverkar natur och kulturminnen i området.

,];

Det behövs därför en snabb men ordentlig kartläggrung av djur- och viixtlivet , aktuella
hot mot dem samt vilka åtg:irder som kan vidtas för att minska och helst eliminera dessa
hot. En sådan studie kan förslagsvis uföras av forskare och studenter vid Stockholms
universitet.

Ännu mer bristf?illig är redovisningen av de olika aspekterna av friluftslivets inffessen.
Här behövs nu en ordentlig kartläggning, bl a genom intervjuer med företråidare för olika
organiserade intressen och de många enskilda iom utnyttjarområdet.

Det giiller bl-t ult F r.dl på_vilka kvaliteter som såirskilt måste ssddas, förbättras eller
gtv.egkl?{, vllka brister det finns i fonn av däiga kommunikationår, störande biltrafik,
fysiska hinder gch andra typer av störningar.
Det gZiller också att redovisa hur man meil en lvalitativt och kvantitativt förbättrad
kollektivtrafik kan göra områdena mer tillgåingtiga och minska onödig biltrafik

2. Arbetsmetoder i den kommunala planeringen
De viktigaste föriindringarna för att tidigt få in naturvårdens, kulturminnesvårdens och
friluftslivets intressen i den kommunalaplaneringen av det aktuella området åir följande:

a) Förbättrade samråd och konsekvensanalyser

De samråd med berörda, som skall ske vid all planering enligt PBL, har i Stockholm ofta
skeq p,a ett stelbent och ogenomtiinkt sätt diir det varit myckät tveksamt om man ens
uppfyllt de formella grundreglerna Detta måste upphöra.

Annonser om samrådsmöten har flera gånger varit införda mycket sent.

Ett samrådsmöte om den fördjupade översiktsplanen för Sedra trafikbandet annonserades
först samma dag som mötet skulle hållas.
Det första och enligt planerna enda samrådsmötet om detta program för området
U_lriksdal, $aga-prunnsviken, Norra och Södra Djurgården anrionserades två dagar i
förväg, under en helg.
Samrådsmöten om detaljplaner för byggprojekt i Stockholm har hållits på tider och
platser, dit de boende och andra sakägäie inte haft lätt att ta sig. Så var äet t ex vid
samrådsmötet om ettjättekontor i kvBremen, som hölls nere i-city en mörk oktoberkväll
trots att det finns bostadshus med allmiinna samlingslokaler nära liv Bremen.
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Vi menar att samrådsprocess-en måste förbättras ordentlig" En möjlighet vore att ta lär-
domar om arbetet meAqyesiktsplanen fcir långholmen. Där redoiisädes förslagen på en
stor anslagstavla ute i friluftsomrädet" Flera diskussionsmöten h«ills, och områdäts årur-
och kulturvärden inventerades i samarbete med olika sakkunniga och föreningar. En refe-
rensgrupp bildades, som tidigt tog upp kommande ärenden crctiforfarande hir möton.

Samrådsprocesse! måste bli en_tidig och viktig del i planeringsarbetet, helt i linje med
yad som anges i förarbetena och propositionen om PilL, intebara ses som "eft ätidvän-
digt ont" i ep planeringsprocess där ällt viktigt redan iir uppgiort på tjåinstemanna- eller
politikernivå
En annan viktig förbättring av planeringen är att tåta utomsäende natur- och
miljökuryuga.uuöp de viktiga men.ofta överhoppade miljökonsekvensanalysernrL Detfa
"rqftg 

också ske på ett så tidigt stadium att ingaiåsningaisken från tjiinsteåiin och
politiker"

b) Stopp ftir "tillflälliga" bygglov
Metoden autillåta olika typer ay lyggenskap med "tillftilliga" bygglov har förekommit
helt ogenerat i detta område, ocksåi de detai som enligt Stöckhdlä-s översiktsplan skall
bli naturreservat/naturvårdsområden. Detta måste upp[Ora.

I bilaga 6^rapporteras att Stockholms stads parkerings AB nyligen fått tidsbegriinsat
Pyqg]ou fö1 ep parkeringsplars för ca 90 bit^ar på Gaidets friiå
Det finns dock inget akut behov av någon_parkeringsplats hå? - det brukar finnas gott om
Iediga parkeq.ngfp.latser vid Kampementsbadet - oc.-hätt det skeff bilparkering påöreve
von Essens väg i rätt stor utsträclining beror främst på att denna varit avgiftsiri.
Det är stor risk att en''tillfällig'parkeringsplats hZir skulte bli permanent. Det ,,tidsbe-
griinsade" bygglovet innebiir då bara att enäel av det blivande naturvårdsområdet i sm
annekterats för andra åinda-må!"

Ett annat ti$begrtinsat bygglgy, soq.ar på g@g_i d9tr, område, avser en32merer hög
betongfabrik vid strandenäv Husarvikeri och fitta Viirtan. Denna niimns dock inte en"s i
9jlagan,-trots att konsekvenserna skulle bli betydande för miljön och frilttrtslivet vid
Husarviken.
Den.föreslqryl betongindustrin är en nyetablering av rätt stor omfattning. Skiilet för att
begära eff tidsbegriinsat bygglov sägs v-ara -att män om ca fem år rtiknar"med att fäbygga
en permanent anläggning, inspängd i ett bergrum i Mariabetrget,.

Inte heller deua pr939§ ii11v. glSo-1 akut natur, och vi rror inte atr man någonsin kan få
P1g_gu en.beto-ngfabrl\ yia Ridda{ärden. Vi ser det isriiller som en försök-an förbigåP!L:s och miljöskyddslagens bestiimmelser (der stiilts inte lika höga krav på tillftil[iga
anläggningar)"

Genom l[yåilja ltt gå frary qed sådana byggprojekr som ,'tillfälliga,, fööigås alla
vanliga.PBl-regler om offentliga samrådimtiten, miljökonsekvenibeskrivningar"
utsällning och antagande av planerna osv. Vi menaräft detta iir helt oaccepta6elt och
måste stoppas, såirskilt i ett orirråde som detta.

3. Vad skall skyddet som naturreservaUnaturvårdsområde omfatta?
Vi har inga stof invändningar mot omfattningen av de områden som föreslås bli natur-
reservaUnaturvård som råden.
Vi vill dock framföra vår bestiimda uppfattning au denna skyddsprocess inte får fördrcijas
ytterligare.
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