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Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Redovisni n g av regeringsuppdraget avseende planeri n gsläget
m m inom området södra Brunnsviken

Regeringen beslutade den 21 november 1996 att ge Länsstyrelsen i

Stockholms län i uppdrag att tillsammans med Stockholms och Solnas
kommuner redovisa planeringsläget m. m. inom området södra
Brunnsviken. Regeringen uppdrog vidare åt de två kommunerna att till
Länsstyrelsen redovisa hur de i sin planering enligt plan- och bygglagen
avser att tillgodose det intresse som avses i 3 kap 7 § NRL.

Länsstyrelsen beslutar att till regeringen överlämna och åberopa bifogad
redovisning, daterad den 14 januari 1998.

De kommunala redovisningarna av planeringsläget i respektive kommun
bifogas (bilagorna 2 och 3). I Solna kommun har redovisningen (bilaga 2)
godkänts av kommunstyrelsen den 2 december 1997. I Stockholms kom-
mun har stadsbyggnadsnämnden informerats om redovisningen (bilaga 3)
den 15 januari 1998.

Länsstyrelsen har funnit att det är inom fyra områden som arbetet bör
koncentreras de närmaste åren;

. Kunskapen om det historiska landskapets värden måste förbättras

. Arbetet med kommunernas översiktsplaner ska slutföras

. Staten måste markera sitt intresse och ansvar för parken genom
ekonomiska åtaganden

. lnformationen om parken behöver förbättras

lnom Samverkansgruppen för Nationalstadsparken diskuteras för
närvarande förslag till gemensamma insatser inom parken. lnrättandet av
en särskild fond för finansiering av sådana insatser har också aktualiserats.
När ett förslag till fond - eller annan lämplig konstruktion - har konkretiserats
avser Länsstyrelsen att återkomma till regeringen med en hemställan om att
statliga medel tillskjuts fonden.

Erfarenheten visar att av arbetet med Nationalstadsparken kräver extra
insatser av olika slag. Med anledning av detta hemställer Länsstyrelsen om
att 500 000 kr avsätts under 1998 för utredningsinsatser och andra
administrativa kostnader.
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Postadress

Bax22A67
104 22 STOCKIIOLM

Besöksadress Telefon

08 - 785 40 00 (v:ixet)

08 - 785 54 04 (oireto

Telefax

08 - 785 40 01 (reception)

08 - 651 28 75 (aireto

Postgirokonto

35172-6 N

Hanwerkargatan 29
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Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I avgörandet deltog landshöv-
ding Ulf Adelsohn, ordförande, ledamöterna Peter Larsson, Claes Anstrand,
Conny Andersson, Asa Stenberg, Brit Rundberg, Ralph L6del, Elwe
Nilsson, Agneta Rehnvall, Ove Lundgren samt tjänstgörande suppleanterna
Roland Larsson, Kerstin Källander-Öhrling, Håkan Jonsson, Gun Blomberg
och Sören Norrby.

Ledamoten Brit Rundberg reserverade sig genom att anmäla awikande
mening enligt bilaga 1.

I den slutliga handläggningen deltog även länsöverdirektör Bo Hansson,
länsarkitekt Eva Gyllensvärd, förste länsassessor Rutger Öijerholm,
länsantikvarie Jan-Bertil Schnell, m i ljödirektör Björn Risin ger och
byrådirektör Mikael Wallin, föredragande.

Vid styrelsens behandling av ärendet var härutöver personalföreträdarna
May Wilson och Henry Lönnkrona närvarande.

4,
Adelsohn

Mikael Wallin

Kopia till

Inrikesdepartementet
Riksantikvarieämb et et
Boverket
Stockholms kommun
Solna kommun
Ståthållarämbetet
Kungliga Djurgårdens forvaltning
Statens Fastighetsverk
Vasakronan i Stockholm AB
Akademiska Hus i Stockholm AB
Förbundet for Ekoparken
Kommittdn for Gustavianska Parken
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