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Förbundet för Ekoperken
(.[3 rmverkande o16l nisotioner)
Hege-Ssrrnrvik.ns Vänncr

Stockholm den 30 september 191)f
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Regeringsrltten
Att: föredraganderl

regerlngsrä t tssekre terare
Lars Sandbäck

Bp.x7J293i7
10317 Stockholm

Ang rätteprövningcn ev d*eliplen för Nom lllnken nellen
Norrhrll och Roclagstull gcnom Bellevue, nÅlnr §?f.1996.

I anlcdnirg av nrbdcerad rlttrp,rövaiog vill vi meddela fö[ande:

I semband mod rneioritctsbildntngm i Stxhholms stld efter vahf 1994 hrlutadc
eocirldemokratcrns, vånoterpnrtiet och miljöpmliet att:

'Miltl/pöaningar sknll gcnanfåns i snaakan med miljiloryaniutiona infir
yenomfihtndet uv rnric ny etayV,,,,,Om cn yittniny uv lc olilt fulurru i (Dcnnit.)
ötnrcnekonaelecn oirrt ctt enr/;ilda yojekt *onomickt xhlellq miljömässigt intc
khrar upVställda kroo cller ftrutsiitlningn ska dc ftröndras ellcr lyftas ut."

Militbrgrnisntioncr i Stoctitrolms län bildede för detta ånduÅl Stor-gtockhohns
Miljtlotgentsrdoncrc Trafikrld (SMTR.). Rcprecentanter för detta rAd deltog tillsammans
med rtadcns fflrutcmån i fremUgandet ay urderlag för miliöprövning av Norra länke[

När underlegrt ver hamteget sladdc encllertid ingen reell miliöprövning. latälet beslrrtede
Stockholmr snd an snta de detauplanet som skulle provas. Samrtdtgr beilurades an:
"hcsrgtöllo tiU rcgcrlngcn om cft dcn mlttc fullföljo miljöprövningoma bctröffondc
remtliga tre deteljplaner fär Nona länken."

Vrd gllller dcn &tuelle dctdjplencn vddc reteringen rtt intc fullfölja urililprövningen
(se ngeringobcelrt M95/ I U9 I 9, b02.29).

DGt fltus heller lngct con tydery' att det omlattande och nya underlag aom toga fram
för niliilprövningarna har beaklats i överprövurde myndigheters beredning och
rllllningatagmdu"

Vi vtll plpete rtt det finne och hrr helr trden funnits alternativ till den akruclla
dctrlipllnery samt.tt deacr finns redovic.dc i undcrlaget för mi[öprövningnrna.

I undcrhget fÖt milioproeningrrnr penctreradc inte det historiska landskapets
kultuvärder1 vilhE enligt lagen för nationalstldsparkrn inlc får »kadar. lnte lreller
regeringen har i ein bcredning lv det aktuella ärendet utrett dettr (t.ex. genom att remitterl
åuendct till statliga erper{oqgan för kulturmilillfrågor) utan förlitat sig på staderu och
län:rty rrlrcrrr brrerlning.
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S-åqmr lärrstyrek har_€mellertid i Rapporr l*:2 (Semordningsuppdroger om nationel.
rtadrprrlen Ulrildol-Haga-Brunn»vikeir-Diurgården, se rld * ätr'ti-tZl-bl.a. antivit an
"BarkcivninEE?nr .v natur- och Lulturylrdens 5.hötur utvcchlog. Ett förjiupat qnäcrlac
för plrnering och utvcckling brhövs främst ovseende kulturmiliöfrågorna.; dft motsvarJnde
bcslut hlr fattrto i stadsbyggnadrnåmndcn i SlrxLholm (9S6-31) linlednlng av etr öyer-
elklsplencförslog för bl.r. Jit ektuclla omrldet. Vl hrn ockeå konctotcro ott In representont
för Stodsmus€cL $m ansvarar lör kulturmillöbcskrivningar tör sladen, angivit art musnet
"soknar egentl[ kompetcns når dct gåller våxtlighet ur,-ir parhtrirturiu,, (öN 9/9-95).

För del ahtucllr området utgör den cngelska parken en grund Iör det historiskå landstaprts
kultunlndcn. Vl bn konotitcra att dct *nn cn olfcnilig bcckrivnin6 av dssa vänleri (rån
slrdcn och länaltyrclscn.

Undctcctnodc dcitog rour reprcrcntanEr för SMTR i dcn arbctsgrupp sonr inour ruurcn för
miliöprövningårnå log frrn rrndrrlrg fOr ea miljöanpaeenir,g.r-Norro lönkcn.

Vi ficl i det rrbetct tr del ev ctt stod anlal försdra5nrntu txh texttr kring olila asFkrer,
och her-dfrigenornluruteper ron glr utövor eller gcr en-brkgrund till vad Jom finns lnglrct
I undcrlagct fsr milpprömingams;Dessutom firuls arbesmiteaal cv värde.

Mcd lUnsyn tlll ovanrtåcnde vill vi hrnutlltta rtt:

1) underlrgct för mi[öprövningrrna ov Nona lånken nyttias vid
regcrirgerätteru pröv niry.

2) ea selikurtn§ beelrivning av del aktuella omrädek netur- och klrlhrrvärden,
inocr resren IUr dct hisbrirLr luxLLapl, iröämtEs osh fllr liBga som grund for
rcgeringerlttenr prövn\.

3) för srkeru öFkttva utredning vi [år ]röras upplysnilg»vis.
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Stockholm Botrl ovrn

Richr«l Murrey

Otdftlrandc i
Förbundet för Ekopulren
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Peter Schrnz

Vlce or.dförudc i
Hag+örunnsvihens Vänner
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PS. Etfogel lterfinncsen rrtikcl i Arhtektur 4:2$27, tlJ5 om den aktuefla ptanen. f)S.
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