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Skrivelse om Haga-Brunnsvikenområdet

Ha-ga-Brunnsvikens vdnner har i en skrivelse daterad den 7 juli 19g9
ställt frågan huruvida naturvårdsverket m fl är beredda att verka for
och avsätta resurser för Haga-Brunnsvikenområdet och dess kultur_
minnen och sköna landskap.

Naturvårdsverket vill med anledning av skrivelsen framhålla följan-
de. Verket delar uppfattningen at Häga-Brunnsvikenområdet är
värdefullt från naturvårds-, frilufts- och k,rlt,rrhistorisk synpunkt och
att området därför inte bör exploateras ytterligare. Områdåt år utom_
ordentligt viktigt för allmänhetens mojtigfreär till promenader,
rekreation och natur- och kulturupplevelier. I länssiyrelsens natur_
vårdsprogram från 

l9S-1 har Hagapärken bedömts ha mycker högt
naturvärde. Denna bedömning har sin grund i område[s geologlska
värden (åsavlagringar, flyttblock, jättegiyta), kulturhistoriska värden
(parkmiljö m m) samt områdets sloru vårde för rekreation och
friluftsliv.

När det gäller värdet för friluftslivet skall givetvis Haga-Brunnsviken_
området ses i ett sammanhang. Mojligheten att ta sig ånt Brunns_
viken längs gröna promenadstrat är utomordentligt-viktig.

Verket stödjer uppfattningen att Haga-Brunnsvikenområdet bör
bevaras som ett värdefulll grönområäe. Eftersom området inte är av
riksintresse vare sig för naturvården eller friluftslivet är det dock i
första.hand respektive kommun som ansvarar för planeringen i
området. Verket gör bedömningen att områdets väiden böikunna
bevaras inom ramen for kommunernas planering. Här fyller översikts_
planerna en nyckelfunktion. Enligt plan- och byg[lagen (irgl-) statt
varje kommun senast 1 juli l99O hä antagit en 

-kämmuntäckande

översiktsplan. Verket instämmer i att det år viktigt att det här sker ett
samarbete mellan berörda kommuner. Frägor sÅ rör tillgängligheten
till området bör kunna lösas inom ramen fö, kornrr,unernas översikts_
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och detaljplanering. Det finns även möjlighet för kommunerna att
meddela särskilda områdesbestämmelser för Haga-Brunnsviken-
området. Områdesbestämmelser kan dock inte utfärdas för områden
som omfattas av detaljplan. Områdesbestämmelser syftar till att
säkerställa syftet med översiktsplanen.

Åven landstingets regionplan för länet är mycket viktig for den fram-
tida markanvändningen runt Brunnsviken. En ny regionplan för
Stockholms län håller för närvarande på att arbetas fram. Haga-
Brunnsvikenområdets höga värden för friluftslivet och naturvården
måste enligt verkets uppfattning beaktas och komma till uttryck i såväl
regionplanen som kommunernas översiktsplaner. Det är i första hand

. länss§rrelsens uppgift att bevaka att så sker. Eftersom området berör
,\ flera kommuner har länsstyrelsen en viktig roll i att se till att
.' samordning sker (se exempelvis PBL 4 kap 9 § och 12 kap 1 § 2 pkt).
I

Enligt länss§relsens åtgärdsprogram (kopplat till naturvårds-
programmet) för åren 1988-1992 är inte Haga-Brunnsvikenområdet
aktuellt för säkerställandeåtgärder med stöd av naturvårdslagen
(naturreservat eller naturvårdsområde). Numera kan även kom-
munerna, efter deiegation från länsstyrelsen, avsätta naturreservat
eller nahrrvårdsområden. Eftersom större delen av Haga-Brunns-
vikenområdet utgörs av park eller parkliknande miljö, anser verket att
skyddsformerna naturreservat/naturvårdsområde inte är lämpliga för
detta område. Som nämnts ovan är verkets uppfattning att Haga-
Brunnsvikenområdets höga värden bör bevaras genom att de beaktas i
kommunernas översiktsplanering och landstingets regionplan.
Resurser från naturvårdsverkets anslag "Mark för naturvård" eller
"Vård av naturreservat m m" torde därför inte bli aktuellt för Haga-
Brunnsvikenområdet.

Är det någon ytterligare fråga som ni önskar få besvarad eller om det är
något som är oklart, kontakta gärna undertecknad ]an Terstad.

För statens årdsverk
I

Rune Frisdn

Terstad

Kopia till:
Länsstyrelsen i Stockholms län
Landstingets regionplanekontor, Box 1?557, 702 29 STOCKHOLM
Stockholms stad
Solna kommun
Gd-pärm, It-press
N-stab, Ns, Nf, Np, EA, BF, SG
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