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Förbundet för Ekoparken Stockholm den 4 juni 1996

Ceneraldirektör Rol f Annerberg
Naturvårdsverket

105 48 Stockholm

Ceneraldirektör Cösta Bhicher
Boverket

Box 534 377 23Karlskrona

Riksantikvarien Erik Wegraeus
Riksantikvarieämbetet

Box 5405 77484 Sthlm
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Förbundet för Ekoparken är en paraplyorganisation för 43 föreningar med mer än 200.000
medlemmar (bil 1). Vi skriver nu till Er för att slå larm om att lagen för nationalstadsparken
inte respekteras av kommunerna, och vad värre är, inte heller av länsstyrelsen.

Läget är nu utomordentligt kritiskt då flera överklagade och prejudicerande detaljplaner
(för Norra länken inom Dennispaketet och fysikcentrum) bereds inom iruikesdepariementet.
Samtidigt står 40 exploateringsplaner på kö. lSvD (9/4) beskrevs läget som en byggboom i
Ekoparken (bil 2).

Vi ser det därför som nödvändigt att naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och boverket
agerar snabbt och mycket aktivt för att säkerställa en nöjaktig utveckling.

Bakgrund

Den 1 januari 1995 trädde lagparagrafen om nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården (NRL,3 kap,7 §) i kraft:

"Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom
en nationalstadspark får ny bebyggelse och 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 natur- och kulturvärden
i övrigt skadas. "

Inget undantag Bes utveckling av befintliga tätorter eller lokalt näringsliv, alltså de
undantag som gäller andra riksintressen.

Ambitionen med nationalstadsparken från regering och en enhällig riksdag var dessutom
offensiv i det att man slog fast att: "Utvecklingen i nationalstadsparken btir sammantaget
inriktas på att förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den
biologiska mångfalden" (Prop 7994/95:3).
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För att säkerställa implementeringen av lagen angavs två åtgärder:

1) utveckla översiktsplanerna: "Som stöd för den tillämpning av speciallagstiftningen som
regeringen förordar bör Stockholm och Solna utveckla sina översiktsplaner."
(prop 7994/95:3)

2) utred förvaltning och skötsel: "Länsstyrelsen i Stockholms län bör få regeringens uppdrag
att i samråd med berörda fastighetsförvaltare, myndigheter och kommuner föreslå former för
samverkan i frågor om förvaltning och skötsel av nationalstadsparken." (p.op 1,994/95:3)

Vad har då hänt? Trots att det snart gått 1.5 år finns ingen ny översiktsplan, än mindre någon
utvecklad översiktsplan för ens någon del av området.

Uppdraget till länsstyrelsen finns rapporterat till regeringen 96-01-25. Det är ett viktigt
dokument i det att det klargör att beskrivningar av det historiska landskapets natur- och
kulturvärden, alltså de värden som inte får skadas, ännu inte finns. Där anges att:
"Beskrivningarna av natur- och kulturvärdena behöver utvecklas. Ett fördjupat underlag för
planering och utveckling behövs främst avseende kulturmiljöfrågorna." Vi delar denna
uppfattning. Det innebär alltså att det underlag som länsstyrelse och regering behöver för att
bedöma överklagade detaljplaner och utveckla översiktsplaner ej finns idag. I avvaktan på
det kan rimligen inte några regeringsbeslut om planer tas.

-ili menar att ut'zecklade översiktsplaner är nödvändiga för att komma till rätta med
planeringen, och att naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och boverket bör medverka i
det utvecklingsarbete som krävs. Vi vill därfor gärna anknyta till ett värdefullt brev
( bil. 3) från boverket och riksantikvarieämbetet 91-06-05 till regeringen där verken påtalar
behovet av ett r-rtvecklingsarbete för att utveckia översiktsplanerna och att verken var
intresserade av att medverka i detta utvecklingsarbete. Där påtalades också behovet av att
se problemen i sin helhet, mänga små ingrepp kan sammantaget stora stora skador. Vi menar
att detta brev fortfarande är aktuellt och borde tjäna som utgångspunkt för ett aktivt statligt
engagemang. Detta är också viktigt med hänsyn till att det nu finns förslag på fler
nationalstadsparker.

För att ge Er en fördjupad bild av planeringssituationen, kunskapsläget och en juridisk
kommentar har vi bifogat tre texter som bilaga 3-5.

Avslutningsvis, med hänsyn till det akuta läget ber vi Er att agera snabbt och vi är
naturligtvis beredda att ge Er en ingående redovisning av de prejudicerande
planärenden som rlu ligger på regeringens bord.

Stockholm som ovan

Richard Murray
Ordförande

Drottningholmsv. 1, 112 .12 Stockholm
tel: 6321179 b)

45"1 {5 89 (a)

fax: .15.1 15 8,1 (a)

Bilagor: 1) Förbundets för Ekoparken medlemsföreningar,2) Brev från boverket och
riksantikvarieämbetet till regeringen 91-06-05,3) Artikel iSvD 9/4,4) Debattartikel i DN
31/5,5) Debattartikel i SvD 72/5, O Debattartikel i Kulturmiljövård 4, -95
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