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Mats Hulth
Stadshuset

Den utökade miljöprövningen av b la Norra Länken som jag, på ditt uppdrag, leder iir nu inne
i en viktig fas. Alla deltagare har under sommaren ansträngt sig till det yttersta for att få fram
material och analyser. Stadens tjänstemän har iindrat semestrar för att ta fram bakgrunds-
material och miljöorganisationerna har medverkat på ett mycket bra sätt. Analyserna har lett
fram till vissa nya fakta och att olika alternativ som förts fram i debatten kunnat läggas åt
sidan.

SMTR, den paraplyorganisation som koordinerar miljöorganisationema, begär i en skrivelse
till vårt parti att miljöprövningen måste ges mer tid för att kunna göras färdig.

Som en konsekvens av den plan som vi kom överens om med majoritetspartiema i Stadshuset
är det miljöprövningens sista möte idag. Enligt den uppgjorda pianen ska synpunkter på
detaljplanen Värtan lämnas till stadsbyggnadsnämnden som har sammanträde den 10 augusti.
Emellertid har regeringen, efter det att vår överenskommelse slöts, sagt att medel för b la
kollektivtrafiken kommer att utbetalas först efter det att detaljplaner föreligger för hela Norra
Länken ggh betalstationema. Beslut om betalstationema ska enligt planen tas först i oktober.

Mot bakgrund av ovanstående anser jag att det finns starka skäl för att vi ska gå SMTRs
begäran till mötes. Det finns ur Dennis-paketets utgångspunkter inga finansiella motiv för att
inte genomfdra den nu pågående utökade miljöprövningen av Norra Länken den tillräckliga
tiden. Medel kommer ändå inte att utbetalas forrän betalstationerna är klara. Det vore synd att
avbryta en process som vi inte har sett tidigare i Stockholms stad eller i Sverige. Min
bedömning är att denna process kommer att tillföra miljö- och planeringsarbetet något helt
nytt. Samordningen med prövningen av betalstationema skulle vinna i överskådlighet och
effektivitet.

Eftersom min bedömning påverkar förhållandena med de partier som ingår i den så kallade
Dennis-överenskommelsen föreslår jag att du tar upp en överläggning med dessa partier. Du
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hälsning

Peter Larsson

Kopia tillföljande:
Moderata samlingspartiet i Stockholms Stad

Folkpartiet Liberalema i Stockholms Stad

Stadisekreterare Magnus Persson, Kommunikationsdepartementet

Stadssekreterare Måns Lönnroth, Miljödepartementet

Viinsterpartiet i Stockholms Stad

Miljöpartiet de grÖna i Stockholms Stad

bör också överväga att bjuda in dessa partier till den fortsatta miljöprövningen' Jag tror att de

intentioner som finns i p"at<etet har alliatt vinna på en så bred forankring som det någonsin ?ir

möjligt.
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