
firLbex

-

L

t

Uppvaktning av riksdagens jordbruksutkott 1996-A5-23

Arg. nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Diurgården
(Ekoparken)

Deltagare:
Eva Nordenson, ordf. i Kornmitt6n för Gustavianska Farken
Göran Furuland, ordf. Stockholms liins hernbygdförbund
Eengt Harndahl, f.d. regeringsråd
Lennart Hohn, professor, f.d. generaldirektör för planverket
Magnus Nilsson, ordf. i Naturskyddsföreningen i Stockhohns län
Feter Schantz, v. ordf. i Förbundet för Ekoparken (43 sarnv. org,)
Henrik Waldenströrrq Projekt Ekoparken-WwF

Vi vill larrna riksdagen - lagen för nationalstadsparken respekteras inte
- ett rniljöfiasko är hotande nära

Vi vädjar till riksdagen - agera nu. Rädda nationalstadsparken!

Bakgrund

l) Kartr Starbäcks motion om bevarande av ornrädet l9'tr 3.
2) Inget gjordes. 1/3 exploterades.
3) 1991 - exploateringshot n-red volvm på 100 irötorgshus

- tre riksdagsn-lotioner orn bevarande
- jordbruksutskottets tretänkande (1991 192: joU)
- brev från riksantikvarieän"lbetet ocle boverket till regeringen
- regeringen ingriper rued stöci av \RL kap 6 § 2, begär in

översiktsplaner från Stockholn'ls och Solna kommuner
4) 7994 - riksdagen ger enhäiligt stöd åt regeringens proposition

7994195:3. Nationalstaclspa-rken Ulriksdafl-F{aga-Brur.rr-rsviken-Djutgärder"r
5) 1995 iagen för nationalstadsparken träder i kraft

Beskrivning av lagen

l-j r prop 1994195:3:

NRL,3 kap, 7 §:
"Ornrådet Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Qurgården är en nationalstadspark. Inorn
en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och
andra åtgärder vidtas endast orn det kan ske utan inlrång i parklandskap eller
naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden
i övrigt skadas. "

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

"{.Jtvecklingen i nationalstadsparken bör sammantaget inriktas på att förstärka ornrådets
natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska rnångfalden"?
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Regeringsupp draget till länsstyrelsen

[-]r prop 1994195:3:
"Länsstyrelsen i Stockholnls län trör få regeringens erppdrag att i samråd lned berörda
fastighetsförvaltare, myndigleeter och kornrnunen föreslä {ormer {öl san-lverkar-l
i frågor om förvaltning och s[..ötsel av lratiollalstadsparken."

"Regeringen avser att äterkornn"ra till riksdagen med infontration orn resultatet av detta
utredni ngssarbete."

Uppdraget rapporterat till regeringen 96-01-25. Där anges att beskrivningen av de värden
som enligt lagen inte får skadas inte har brister: "Beskrivruingarna arr natur- och
kulturvärdena behöver utvecklas. Ett fördjupat underlag för planering och utvecktring
behövs frärnst avseende kulturrniljöfrågorna. "

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

Planeringsprocessen

Ljn prop 1994195:3, sid 4l:

"Sorn stöd fön den tillär'rrpning av specialltrgstiftningen som regeringeu förordar bör Stockhotrnr
och Solna utveckla sina övensiktsplaner."

trdag finns änner ingen ny översiktsplan, äll tlindre nägon t"ttvecklad översiktsplan.
I ett förslag tit[ översiktsplan angavs att då redan mycket stora llus finns i området, rnedger
det ftrera stora hus. Slutsatserna stär i konstrast mot riksantikvarieämbetets undertrag.

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

* att utvecktra översiktsplanerna kräver ett utvecklingsarbete
* se problernen i sin helhet miånga smä ingrepp ger sanunantaget stora ingrepp

Akuta och preiudicerande ptranärenden

Norra tränken

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

Ett helt nytt underlag från rniljöprövningar finns för att bedörna Norra länken neiljöeffekter

Beslutet i Stockholms stad, när den aktuella detaljplanen för Norra länken togs,
underlättar för regeringen att agera:
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"Kornrnunstyrel sen föreslår komrnun-full.rnäktige besluta:
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anta detaljplaneförslaget för Norra länken mellan Roslagstull,
Ugglevikskällan och Frescati inorn stadsdelarna Norra
Djurgården och Vasastaden i Stockholur, Dp 93001

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

hemställa till regeringen orn att den måtte fullfölja
rniljöprövningen beträffande samtliga tre detaljplaner för
Norra låinken. "

1) Detaljplan 1. Regeringen har beslutat att godkänna planen att schakta och spränga för en
sexfilig motorvägstunnel genom 17O0-talsparken Bellevue. Ärendet är fört till rättsprövning
i regeringsrätten.

2) Detaljplan 2. Är överklagad och bereds av regeringen. Avgörande problem med den
nuvarande utforrnningen är Frescatitunneln rned rnynning och avgastorn vid universitets entr6
samt tunnelmynningarna vid Roslagstull. De kan utan vidare utgå om österleden ejblir av.
I vitrket fall som helst rnåste tunnelmynningarna vid Roslagstull flyttas. De går att lösa på
flera andra sätt.

Flrsikcentrum

En volym rnotsvarande tre hötorgshus vid Albano (210 rneter långt, 25-30 meter högfl.

Möitiga åtgärder

N-ägra exenlpel:

- Hearing

- Regeringen avvaktar beslut om planärenclen tills regeringsrättens rättsprövning är färdig

- tl.-RL-kapitel 4, prövning av Norra [änken

- Nlttr--kapitel 5, lregära in utvecklade översiktsplaner
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