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Uppdrag til1 Länsstyrel-sen i Stockhol-ms Iän att
tillsaflrmans med So-l-na och Stockholms kommuner
redovisa planering'slaget m.m. inom området södra
Brunnsvi ken
1 bilaga

Regeringiens beslut
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ri 11 regeringen senast den 1 januari 1998.

ringen uppdrar, mot bakgrund av bestämmelserna
kap. 7 § lagen (1981:12) om hushållning med
rresurser m.m., NRL, åt Länsstyrelsen i Stock-
s län att tillsammans med Stockholms och Solna
uner redovisa planeringsläget m.m. inom områdeta Brunnsviken. Områdets närmare omfattning fram-av bifogad kartkopia. Kommunerna skall däividgt 6 kap. 2 § NRL till länsstyrelsen redovisa
9"- i. sin planering enligt plan- och bygglagen7:10) avser att tillgodose det intresäå som av-i 3 kap. 7 § NRL. Redovisningen ska1l lämnas
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Regeringen beslutade i november 1991 att Sol-na och
Stockholms kommuner skulle redovisa hur de i sinplanering avser att tillgodose naturvårdens, .

kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen i
området kring Haga-Brunnsviken samt Ulriksdal och
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norra och södra Djurgården. I kommunernas redovis-
ning är i993, Program för planering av området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, anges ett par
större förändrings- och kompletteringsområdenområden
inom nationalstadsparken: Norrtull- respektive
Albano-Krä f tri ket-Ros lagstul I .

I samband med kommunernas redovisning år 1993
uppdrog kommunfullmäktige i Stockholm åt stads-
byggnadsnämnden "att revidera kommunens översikts-
plan dels beträffande Stockholms del av området vid
Haga-Brunnsviken mel-Ian Uppsalavägen och Roslags-
tull, samt därvid tillförsäkra områdets omistliga
kultur- och naturvärden ett förstärkt skydd genom
bestämmelser enligt plan- och bygglagen, kultur-
minneslagen och naturvardslagen, dels beträffande
institutionsområdena vid universitetet och Tekniska
Högskol-an, med syfte att samordna institutionernas
eiipansionsbehov med kultur- och naturintressen och
därvid ersätta 1963 års dispositionsplan för Kung1
Djurgården. "

SkäI för regeringens beslut

Enligt 3 kap. 7 § NRL far inom en national_stadspark
ny bebyggelse och nya anläggningar komma tiIl stånd
och andra åtgarder vidtas endast om det kan ske utan
intrång i parklandskap el1er naturmil-jö och utan att
det historiska landskapets natur- och kulturvärden i
övrigt skadas. Utvecklingen i nationalstadsparken
bör enligt regeringens proposition om nationalstads-
parken sammantaget inriktas på att förstärka områ-
dets natur-, kultur- och rekreationsvärden, att
värna den biologiska mångfalden och att stärka svaga
biologiska spridningsvägar. Byggnader och anlägg-
ningar skall vara uppförda i samspel med områdets
landskaps- och parkkvaliteter. Regeringen förutsät-
ter att ]okalisering och utformning sker utifrån en
analys och helhetsbil-d av landskapets natur- och
kulturvärden. En sådan landskapsanalys bör ingå i de
fördjupade översiktsplaner som Stockholms och Solna
kommuner i enllghet med kommunernas redovisning 1993
och regeringens proposition skal] utarbeta för
nationalstadsparkens olika delområden.

Regeringen konstaterar att. det finns ett stort behov
av närmare redovisningar, avgränsningar och beskriv-
ningar av nationalstadsparken och natur- och kultur-
värdena i dess olika delområden. Regeringen konsta-
terar vidare att det saknas en samlad strategi för
utvecklingen inom nationalstadsparken.

Det ankommer på Länsstyrelsen att utöva tillsyn över
tillämpningen av bestämmelserna i 3 kap. 7 § NRL
b1.a. i kommunernas planering enligt plan- och bygg-
lagen (1987:10). Länsstyrelsen har också ett sär-
skilt uppdrag (M95/371/1 ) att utveckla lämpliga
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former för samverkan mellan de parter som haransvar för planering, förva1tni.g, vård och utveck*ling av nationalstadsparken och äess olika delar.Regeringen finner därför att Länsstyrelsen tiIl-
sammans med kommunerna nu som stöd för vidare till-lämpning av bestämmelserna om nationalstadsparken
bör redovisa Iäget beträffande sådana invenieringar,
avgränsningar och områdesbeskrivningar som har bä-tydelse för bedömningen av landskapåts kul_tur- ochnaturvärden. Länsstyrel_sen och kommunerna bör vidareredovisa en samlad strategi för fortsatt planering i
syf te att utveckla national-stadsparken i -överens- -
stämmelse med bestämmelserna i 3 kap. 7 s NRL.
Stockholms och Solna kommuner bör dårvid redovisahur de i sin_ planering enligt plan- och bygglagenavser att tillgodose bestämmelserna i 3 kåp. 7-s
NRL. I ett försra steg bör de i kommunernas redo-visning år^ 1993 utpekade förändrings- och komplet-
teringsomradena kring södra Brunnsviken behanäIas.
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