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Uppvaktning av riksdagens jordbruksutkott 7996-05-23

A.g. nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-D j urgården
(Ekoparken)

Deltagare:
Eva Nordenson, ordf. i Kommitt6n för Gustavianska Parken
Cöran Furuland, ordf. Stockholms läns hembygdförbund
Bengt Hamdahl, f.d. regeringsråd
Lennart Holm, professor, f.d. generaldirektör för planverket
Magnus Nilsson, ordf. i Naturskyddsföreningen i Stockholms län
Peter Schantz,v. ordf. i Förbundet för Ekoparken (43 samv. org,)
Henrik Waldenström, Projekt Ekoparken-WwF

Vi vill larma riksdagen - lagen för nationalstadsparken respekteras inte
- ett miljöfiasko är hotande nära
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- jordbruksutskottets betänkande (7997 / 92: loU)
- brev från riksantikvarieämbetet och boverket till regeringen
- regeringen ingriper med stöd av NRL kap 6 § 2, begär in

översiktsplaner från Stockholms och Solna kommuner
- riksdagen ger enhälligt stöd åt regeringens proposition
1.994 / 95:3. Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
lagen för nationalstadsparken träder i kraft
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av ragenBeskrivning

Ur prop 1994/95:3:

NRL,3kap,7§:
"Området lllriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom
en nationalstadspark får ny bebyggelse ocir nya anläggningar komma till stånd och
andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller
naturmiljö och utan att det historiska landskapets nattlr- och kulturvärden
i övrigt skadas. "

Inget undantag för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

"Utvecklingen i nationalstadsparken bör sammantaget inriktas på att förstärka områdets
natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska mångfalden"?



Regeringsuppdraget till länsstyrelsen

Ur prop 1994/95:3:
"Liinsstyrelsen i Stockholms län bör få regeringens uppdrag att i samråd med berörda
fastighetsfdrvaltare, myndigheter och kommuner föreslå former för samverkan i frågor om
förvaltning och skötsel av nationalstadsparken."

"Regeringen avser att återkomma till riksdagen med information om resultatet av detta
utredningssarbete."

Uppdraget rapporterat till regeringen 96-01-25. Där anges att de värden som enligt lagen
inte får skadas inte har brister: "Beskrivningarna av natur- och kulturvärdena behöver
utvecklas. Ett fördiupat underlag för planering och utveckling behövs främst avseende
kulturmiljöf rågorna. "

Således. det underlag som länsstyrelse och regering behöver för att bedöma överklagade
detaliplaner och utveckla översiktsplanerna finns ej. I avvaktan på det kan rimligen inte
några regeringsbeslut om planer tas.

Planeringsprocessen

Ur prop 1994/95:3, sid 47

"Som stöd för den tillämpning av speciallagstiftningen som regeringen förordar bör Stockholm
och Solna utveckla sina översiktsplaner."

Idag finns ännu ingen ny översiktsplan, än mindre någon utvecklad översiktsplan.
I ett förslag till översiktsplan angavs att då redan mycket stora hus finns i området, medger
det flera stora hus. Slutsatserna står i konstrast mot riksantikvarieämbetets underlag.

Ur brev 91-06-05 från boverket och riksantikvarieämbetet till regeringen:

+ att utveckla översiktsplanerna kräver ett utvecklingsarbete
* se problemen i sin helhet, många smä ingrepp ger sarunantaget stora ingrepp

Akuta och prejudicerande planärenden

Norra länken

Dess utformning är beroende av Österleden. Man bör alltså åtminstone avvakta
kontrollstationen i höst om Dennispaketet och de nya förslag till Österled som
Sigurdsenutredningen nu vill ha utrett.

Ett helt nytt underlag från miljöprövningar finns för att bedöma Norra länken miljöeffekter

Beslutet i Stockholms stad, när den aktuella detaljplanen för Norra länken togs,
underlättar för regeringen att agera:

"Kommuns§nelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
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1 anta detaliplaneförslaget för Norra länken mellan Roslagstull,
Ugglevikskällan och Frescati inom stadsdelarna Norra
Djurgärden och Vasastaden i Stockholm, Dp 93001

Norra länken utförs med större hänsyn till bl.a.
Nationalstadsparken

hemställa till regeringen om att den måtte fullfölja
miljöprövningen beträffande samtliga tre detaljplaner för
Norra länken. "
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1) D_etaljplan 1. Regeringen har beslutat att godkänna planen att schakta och spränga för en
sexfilig motorvägstunnel genom 1700-talsparken Bellevue. Ärendet är fört till rättsprövning
i regeringsrätten.

2) Detaljplan 2. År överklagad och bereds av regeringen. Avgörande problem med den
nuvarande utformningen är Frescatihrnneln med mynning och avgastorn vid universitets entr6
samt tunnelmynningarna vid Roslagstull. De kan utan vidare utgå om österleden ejblir av.
I vilket fall som helst måste hrnnelmynningarna vid Roslagstull flyttas. De går att lösa på
flera andra sätt.

Fysikcentrum

En volym motsvarande tre hötorgshus vid Albano (210 meter långt, 25-30 meter högt).
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Möiliga åtgärder

Några exempel:

- Hearing

- Regeringen avvaktar beslut om planärenden tills regeringsrättens rättsprövning är färdig

- NRl-kapitel4, prövning av Norra länken

- NRl-kapitel 6, begära in utvecklade översiktsplaner


