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Här följer en utvidgad analys av tillämpningen av lagen om

nationalstadsparker (miljöbalken, kapitel 4, § 7)(55). En

övergripande frågeställning är huruvida tillämpningen är i

linje med propositionens text att lagen skall vara ”stark nog

för att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande

exploatering och fragmentisering av det historiska landska-

pet” (57:9) samt att utvecklingen skall inriktas på att ”för-

stärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att

värna den biologiska mångfalden.” (57:43).

Inledningsvis behandlas den rättsliga tillämpningen av

lagen, därefter kommunernas och länsstyrelsens planerings-

och förvaltningsarbete. Sedan görs en samlad bedömning av

vilka konsekvenser lagtillämpningen kan få för områdets

framtid. Analysen görs med en ambition att dra lärdomar av

vad som förevarit och avslutas därför med förslag till olika

förändringar.  

Rättstillämpning

Regeringsrätten har fram till år 2002 behandlat fem detaljpla-
ner inom nationalstadsparken i sex olika rättsprövningar (29-
34). I kapitel 10 studerades två av dessa mål (31, 32). Här skall
tre andra mål studeras; Fysikcentrum (34), bostäder vid
Lappkärrsberget (33) och del av Norra länken (30). Urvalet har
styrts av syftet att utveckla den analys av problemområden som
behandlades i kapitel 10. Rättens metod och resultat bedöms
därför med avseende på validitet och reliabilitet, dvs. om
begrepp, värden och kriterier hanteras i enlighet med lagstift-
ningens syften, respektive om rättsskipningen präglas av tillför-
litlighet, dvs. systematik och konsekvens. Det kan nämnas att
det finns flera aspekter i de studerade målen som vore värda att
belysa men som inte behandlas i denna text. Metoden består av
en text- och bildanalys av samma karaktär som beskrivits i kapi-

tel 10 till vilken hänvisas för en utförlig beskrivning. I denna
studie har dock rättsfallens aktmaterial ej studerats vad gäller
det tredje rättsfallet. Någon muntlig förhandling har ej heller
följts i något av målen.
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Det FÖRSTA rättsfallet är den förnyade prövningen av Fysik-
centrum (34). Bakgrunden är att Regeringsrätten fann att en tidi-
gare plan för fysikcentrum ej var förenlig med lagen (32). Reger-
ingen lyfte då ur den del av planen som rätten angivit som olaglig
varefter detaljplanen godkändes (24). I det skedet hade ett nytt
bevismaterial framkommit, vilket utgjorde motiv för en förnyad
prövning av planen (6). Rätten fick därmed ett nytt sakunderlag
med dels en reviderad illustration från högskolorna av projektets
synlighet (se figur 10 i kapitel 10), dels en utredning om national-
stadsparkens ekologiska infrastruktur från Stockholms stad (60).

Utredningens syfte var bl.a. att, i enlighet med regeringens
och riksdagens förväntningar (57:41), klargöra vilka områden i
parken som skulle klassificeras som naturmiljö (60:9). Av utred-
ningen framgår att ingreppen i naturmark för fysikcentrum
skulle ske i ett område som, genom dess innehåll av gamla tallar
och död ved, klassificerats som en naturmiljö av särskild bety-
delse (60:8, 24, 25, karta 1; se 32:8). Utredningen slår också fast
behovet av skydd av naturmiljön mot olika typer av ingrepp
(60:24) som centret skulle ge upphov till. 

I den nya bilden framträdde fysikcentrum som väsentligt
större än i tidigare ingiven bild från högskolorna (jfr. figur. 7

och 10 i kapitel 10). Sökanden påpekade emellertid att även i
det nya bildmaterialet (jfr. kapitel 10) hade grönska påförts så
att husets synlighet doldes (6:2).

Rätten kommenterade det material som inkommit som följer
(34:4-5):  

Vid prövningen {den tidigare, förf. kommentar} hade Regeringsrätten tillgång

till olika ritningar och illustrationer samt besökte flera platser från vilka byggna-

den kommer att bli synlig. Av handlingarna i det tidigare målet framgår att par-

terna redovisat skilda uppfattningar om de synintryck som förmedlats av bild-

materialet i målet, bl.a. avseende byggnadens storlek och illustrerad grönska.

Det framgår vidare av handlingarna att sådana felaktigheter rörande illustratio-

nerna som nu åberopats har påtalats redan i det tidigare målet och har således

övervägts vid Regeringsrättens bedömning. Regeringsrätten finner inte att vad

sökandena nu har anfört i denna del om bildmaterialet eller i övrigt påtalat

rörande bebyggelsens inverkan på de biologiska spridningsvägarna eller på bio-

topen föranleder en annan bedömning än den Regeringsrätten tidigare gjort.

Regeringsrätten finner alltså att tillkomsten av byggnaden inte kommer att inne-

bära intrång i parklandskap eller naturmiljö och inte heller kommer att skada

det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Efter den tidigare domen gällande fysikcentrum fanns en osä-
kerhet om hur rätten värderat det motstridiga illustrationsmate-
rial av centrets synlighet som ingivits till rätten. Det intressanta
med den senare rättsprövningen är att högskolorna medgivit att
det tidigare bildmaterialet var inkorrekt, och att synligheten i
verkligheten skulle bli mycket större. Idag kan huset beskådas
från pelousen i Haga, nu finns möjligheten att ställa bild mot
verklighet. Det kan konstateras att, precis som hävdades av
sökanden (6:2), även den senare bilden från högskolorna är
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inkorrekt (se figur 9 och 10, kapitel 10). Av bevismaterialet i
de båda målen (7:2-5, bil. 11:1-7;  2:5-9, bil. 65:8-17) borde detta
faktum också ha varit lätt att konstatera för rätten. Rätten står i
sin senare dom fast vid sin tidigare bedömning av ärendet.
Därmed finns det också skäl att jämföra landskapsbilden före och
efter centrets uppförande med de utsagor som rätten avgivit.

Rätten uttalade i den tidigare domen följande: ”Inte heller
synintrycket från pelousen och koppartälten i Hagaparken torde
komma att påverkas i någon omfattning. Avståndet är långt och
det finns redan ett antal andra mycket markerade byggnader
som är klart urskiljbara inom trädridån. Fysikcentrum torde
därför endast i marginell utsträckning förändra denna synbild.”
(32:10-11). Denna utsaga kan värderas med hjälp av figur 1.

Rätten angav vidare: ”Sedd från Kungliga begravningsplatsen
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FIGUR 1. Vyn från pelousen vid
Koppartälten i Haga före och efter
uppförandet av fysikcentrum. Har
synintrycket påverkats något? Jfr.

med Regeringsrättens dom, 
se texten.
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FIGUR 2. Bilderna visar landskapsrummet vid södra Brunnsviken sett från
Bellevueudden före och efter centrets tillkomst. Se även FIGUR 4 I KAPITEL

10 och jfr. med Regeringsrättens dom, se texten.

FIGUR 3. Bilderna visar landskapsrummet vid södra Brunnsviken sett från
Kungliga begravningsplatsen före och efter fysikcentrums tillkomst. Var
finns de byggnader som framträder på liknande sätt som centret? Se även
FIGUR 4 I KAPITEL 10 och jfr. med Regeringsrättens dom, se texten.
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torde byggnaden komma att framträda mot horisonten över träd-
silhuetten. Detsamma gäller från Bellevueudden. Även i dessa fall
gäller dock att den inte kommer att vara den enda synliga större
byggnaden utan en av flera byggnader som framträder på liknande
sätt.” (32:11). Utsagan kan värderas med hjälp av figur 2 och 3

samt figur 4 i kapitel 10.



Det finns även skäl att jämföra landskapsbilden sedd från
Lill-Jansskogen på Norra Djurgården före och efter centrets
uppförande (figur 4). Detta var emellertid ett perspektiv som
rätten valde att inte kommentera i någon av domarna.

I detta sammanhang är det intressant att notera en PM från
en föredragning i Regeringsrätten från den första prövningen av
fysikcentrum (5). Av den framgår att åtminstone målets föredra-
gande tagit del av följande bedömningar från Stockholms stad.
Vad gäller centrets effekt på kulturmiljön angavs:
”Huvudbyggnaden i områdets norra sluttning kommer att domi-
nera miljön och bli synlig som en skärm från nordost, döljande
delar av platån med dess hus och träd” (5:9). Det ansvariga bor-
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FIGUR 4. Bilderna visar landskaps-
rummet nordost om Albanoberget
sett från Lill-Jansskogen på Norra
Djurgården före och efter centrets

tillkomst. I förgrunden Söderbrunns
koloniområde. Regeringsrätten kom-
menterade inte effekterna av centret

i detta landskapsrum.



garrådet anförde följande: ”Nationalstadsparken definieras bl.a.
av att parken ska dominera över byggnaderna och inte tvärt om.
Husen ska stå fritt i park och grönskan ska vara det väsentliga.
När det gäller den föreslagna utformningen av Fysikcentrum
döljer byggnaden trädtopparnas horisont och dominerar land-
skapet genom sin höjd och längd.” (5:9). Det återstår att förklara
varför rättens bedömning är så annorlunda. 

Intrång definieras i propositionen som att ”ta mark i anspråk”
(57:49). Vad gäller frågan om ”intrång i naturmiljö” ansåg rätten
i den tidigare domen att den naturmark som centret skulle med-
föra ingrepp i ej var en naturmiljö. Det är möjligt att rätten,
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utan egen eller inhämtad sakkunskap i frågan, stod fast vid
denna bedömning i den senare prövningen. Alternativet är att
man, sedan man fått tillgång till stadens utredning om denna
fråga (60), ansåg att det är en naturmiljö, men att det inte är
fråga om ett intrång i den (figur 5). Detta är emellertid en
argumentationslinje som rätten inte nyttjade i den tidigare
domen om fysikcentrum (32:7-11). Den skulle för övrigt te sig
märklig eftersom ianspråktagen areal naturmark för centret
(0,21 ha) är större än vad rätten bedömde som intrång i samma

FIGUR 5. Biotopkarta för 
nationalstadsparken från ref. 60.

Cirklarna visar var gång- och cykel-
väg (till vänster), fysikcentrum

(mitten) och väg i Lill-Jansskogen
(till höger) skulle leda till ingrepp i

biotoper. Områdets placering i 
parken framgår av kartor och 

flygbilder i appendix.



mål för väggatan i Lill-Jansskogen (0,17 ha)(45:plankarta; 3).
Rätten menade alltså att ett ingrepp i form av avverkning av ett
30-tal träd och omfattande schaktning i denna miljö, allt exem-
pel på ingrepp som ovan nämnda utredning anger att naturmil-
jöerna skall skyddas mot (60:24), inte är ett ”intrång i naturmil-
jö”. Rätten menade dessutom att ingreppet inte skulle medföra
någon skada på det historiska landskapets naturvärden.

Rättens bedömning är inte konsekvent jämfört med dess
tidigare bedömning av intrång. I den första domen om fysikcen-
trum gör rätten en värdering av den effekt ett intrång i form av
vägbygge i Norra Djurgårdens kärnområde skulle få. Rätten
skriver: ”Frågan är då om intrånget medför en så obetydlig
negativ effekt att det går att bortse ifrån det” (32:12). Rätten
menade att så inte var fallet. 

Jag har tidigare kritiserat rätten (se kapitel 10) för att den
sedan den väl konstaterat ett intrång gör en bedömning av
intrångets effekt. Jag menar att det inte finns någon grund för
det i propositionen för lagen. Men i denna analys av rättens
metod finns det skäl att jämföra rättens sätt att värdera intrång-
et med dess andra bedömningar. Man kan alltså konstatera att
rätten i det aktuella fallet med väggatan, där 0.17 ha med 28
träd i ett biologiskt kärnområde skulle tas i anspråk (45:plan-
karta), ansett att intrånget ger en negativ och oacceptabel effekt.
Däremot menar rätten att ingreppet i den naturmark som fysik-
centrum tar i anspråk inte innebär ”negativ inverkan av någon
betydelse”, dvs. skada (57:50). Detta ingrepp berör 0.21 ha med
27 träd varav åtta stycken 170-åriga tallar i en biotop av särskild
betydelse (3, 4, 32:8; 45:plankartan; 60:8). Ingreppen är således
arealmässigt och i fråga om antalet träd likvärdiga, men bedöms
ändå olika av rätten. 

Tilläggas kan att detaljplanen innehåller flera ingrepp i
naturmark bl.a. för en gång- och cykelväg vid Roslagstull (se

kapitel 10). Ytterligare c:a 20 träd i olika biotoper (1:5, 3) skul-
le därigenom behöva avverkas, dvs. totalt c:a 50 träd (och då
bortses alltså från de 28 träd som skulle behöva avverkas för den
tidigare nämnda väggatan). Ändå bedömde rätten inte det som
skada på det historiska landskapets naturvärden. Rätten är såle-
des inte konsekvent i sina bedömningar.

Det ANDRA rättsfallet (33) gällde ett bostadshus som skulle
placeras invid bostadsområdet Lappkärrsberget på Norra
Djurgården (figur 6). I domen (33:4) citerades propositionen
för nationalstadsparken (57:45-46):

Skyddet hindrar däremot inte etablerade verksamheter inom eller intill national-

stadsparken från att fungera. Inom ramen för skyddet bör det vara möjligt att upp-

föra ett begränsat antal nya byggnader inom bostadsområdena och inom område-

na med byggnader för högre utbildning och vetenskaplig forskning, museiverk-

samhet, idrott och rekreation liksom att bygga om och anpassa byggnaderna efter

sådana verksamheters behov. {---} Vid eventuell omvandling och komplettering av
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sådana byggnader och bebyggelsemiljöer bör särskilt uppmärksammas åtgärder-

nas form och skala samt att karaktären av byggnader i parkmiljö bevaras.

Rätten gjorde sedan följande bedömning (33:5):

Av utredningen framgår att studentbostadshuset skall uppföras inom ett område

med  bostadsbebyggelse och lokaliseras till en asfalterad yta som idag används

som parkeringsplats och som enligt den tidigare detaljplanen varit avsedd att

bebyggas med ett parkeringshus. Studentbostadshuset ansluter genom sin stor-

lek och placering till den angränsande bebyggelsen som består av bl.a. student-

bostäder. På grund härav och med beaktande av vad som i övrigt ovan anförts

om områdets karaktär finner Regeringsrätten att uppförandet av studentbo-

stadshuset inte innebär intrång i nationalstadsparkens parklandskap eller natur-

miljö. Inte heller finner Regeringsrätten att byggnaden kommer  att skada det

historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Domen kom i februari 1999, dvs. efter den första domen om
fysikcentrum, men före den senare domen som kom i juli 1999.
Rätten nyttjade härvid en tidigare icke ianspråktagen bedöm-
ningsgrund, nämligen frågan om den planerade bebyggelsen
”ansluter genom sin storlek och placering till den angränsande
bebyggelsen”. Rätten fann att så var fallet i det aktuella ärendet. 

Trots att det i hög grad vore tillämpligt nyttjade rätten inte
denna bedömningsgrund när det gällde fysikcentrum. Rätten
skulle i så fall ha bedömt huruvida fysikcentrum ”ansluter genom
sin storlek och placering till den angränsande bebyggelsen” dvs.
f.d. Roslagstulls sjukhus. I domarna om fysikcentrum citerade
rätten inte heller den del av propositionen som anger att vid
”komplettering av sådana byggnader och bebyggelsemiljöer bör
särskilt uppmärksammas åtgärdernas form och skala samt att
karaktären av byggnader i parkmiljö bevaras.” (57:46). Rätten är
således inte konsekvent i  nyttjandet av bedömningsgrunder.

FIGUR 6. Cirkeln visar var bostadshus
har byggts invid Lappkärrsberget på
Norra Djurgården. Områdets place-
ring i parken framgår av kartor och

flygbilder i appendix.



Det TREDJE rättsfallet gällde effekter av vägtunneln Norra
länken inom ramen för Dennispaketet (30). I planen ingår bl.a.
avgastorn som skulle placeras i det stora landskapsrummet vid
Ryttarstadion på Norra Djurgården (figur 7). Rätten citerade
(30:4) ett yttrande från regeringen som i sin tur citerade en mil-
jökonsekvensbeskrivning. Där anges att: 

Tornet har en lokalt negativ inverkan på landskapsbilden. {---} Det ca 30 meter

höga ventilationstornet som betjänar flera ramper placeras norr om nya ridhu-

set. Tornet får, trots att det till viss del kan inordnas och förankras i en av områ-

dets anläggningar, en starkt förändrande påverkan av landskapsbilden.

Detta till trots fann rätten inte att någon skada uppstår på det
historiska landskapets natur- och kulturvärden (30:5).
Rättsfallet har det gemensamt med fysikcentrum att landskaps-
bilden påverkas negativt.

Sammanfattning. Analysen av rättsfallen visar att domarna till-
åter negativa förändringar avseende naturmiljö/naturvärden och
landskapsbild samt att rätten nyttjar olika bedömningsgrunder i
likartade fall. Detta stärker den bild som tidigare framkommit
(jfr. kapitel 10) av en rättstillämpning av lagen för national-
stadsparker som har avsevärda brister vad gäller validitet och
reliabilitet. 

Vilken är då den sammantagna bilden av rättstillämpningen
i förhållande till natur- och kulturvärden? Naturvärden kan
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FIGUR 7. Cirkeln visar 
var avgastorn för

Norra länken är tänkt att
placeras.



indelas i följande aspekter: mark, vatten, vegetation, fauna, bio-
logisk mångfald och landskapsbild. Med biologisk mångfald
avses här aspekter av naturvärden som är direkt eller indirekt
relaterade till livsförutsättningarna för rödlistade arter, dvs.
hänsynskrävande, hotade eller akut hotade arter. 

Om man summerar rättstillämpningen av lagen för national-
stadsparker i förhållande till naturvärdena kan konstateras att
de planer som studerats i kapitel 10 och denna studie leder
eller kan leda till negativa effekter på/för alla dessa värden utom
vatten. I två domar har rätten angivit intrång i parklandskap
eller naturmiljö som skäl för upphävande av regeringens beslut
(29, 32). I fall där rätten bedömt att de negativa effekterna för
mark, vegetation, fauna, biologisk mångfald och landskapsbild
ej utgör intrång i naturmiljö eller parklandskap har dessa nega-
tiva effekter ej heller bedömts som skada på naturvärden i det
historiska landskapet. Inte heller har rätten funnit att kulturvär-
den i det historiska landskapet i något fall skadas. 

Lagtillämpningens förvaltningsmässiga del

Kommunerna har, inte minst genom det kommunala planmono-
polet, en nyckelroll i implementeringen av intentionerna med
nationalstadsparken. Här skall därför först kommunernas lag-
tillämpning belysas och sedan länsstyrelsens dito. 

Kommunerna

Utvecklingsinitiativ. För förvaltningen av parken är kunskaps-
läget vad gäller kultur- och naturvärden så som det anges i kom-
munala handlingar och utredningar av vikt. Ett mycket värde-
fullt initiativ är därför utvecklingsarbetet kring biologisk mång-
fald av ekologer vid Stockholms kommun (44), vilket senare har
följts av fler studier (53, 60) samt ett förslag till naturreservat
för Norra Djurgården (48). Vidare kan en metodutveckling
kring begreppet ”sociotop” (50) vara ett tecken på en spirande
ambition från Stockholms stads sida för social naturvård. Solna
kommun har också presenterat ambitiösa förslag till skötsel-
och vårdplaner för Tivoliområdet (41, 42). Vad gäller kulturmil-
jöbeskrivningarna (jfr. kapitel 6) finns emellertid inga tecken
på utveckling (se t.ex. 61:150-152, kartan ”Kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer”). Det är även svårt att peka på annat än margi-
nella konkreta åtgärder från kommunernas sida för att, som det
förväntas i propositionen för parken, ”förstärka områdets natur-,
kultur- och rekreationsvärden och att värna den biologiska
mångfalden” (57:43). Någon plan för t.ex. restaurering av sarga-
de delar i landskapet eller förstärkning av biologiska spridnings-
vägar har ej lagts fram. Förändringarna vid Haga Forum intill
Stallmästareviken, vilka gemensamt initierats av Stockholms
och Solna kommun, förtjänar emellertid att lyftas fram som ett
värdefullt initiativ.
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Detaljplaner i relation till intrång eller skada. I denna studie
och kapitel 10 har redovisats planer med negativ inverkan vad
gäller landskapsbild och exploatering av naturmark som blivit
föremål för rättsprövning. Dessa är emellertid ej de enda planer-
na med denna verkan. Det finns minst två  detaljplaner och ett
bygglov som har lett till ianspråktagande av naturmark i ett bio-
logiskt kärnområde (49) samt i spridningsvägar (35, 47). 

Redovisning av värden och konsekvenser i planhandlingar.
Olika aspekter av kulturmiljöbeskrivningarna har kommenterats
i kapitel 6-9. I kapitel 9 och 10 har noterats olika sätt som
kommunala eller andra exploateringsintressen nyttjat inom
ramen för planprocesser för att, som det kan uppfattas, ”ta sig
förbi” lagens syften: 
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FIGUR 8. Landskapsrummet vid Norra Brunnsviken inramas av naturmark
som ligger utanför gränsen för nationalstadsparken. Förändringar i par-
kens närområde får enligt miljöbalken ej ge upphov till påtaglig skada inom
parken, dvs. bestående negativ inverkan på de skyddade intressena. I bil-
dens fond längs Uppsalavägen (vid Norra Frösunda och kv. Järvakrogen)
planerar Solna kommun en kompakt bebyggelsefront med 5-7 våningars
höjd (SE ÄVEN FIGUR 10).
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• ej utreda eller ange naturvärden

• ej utreda eller ange kulturvärden

• ej utreda eller ange miljökonsekvenser

• ej illustrera eller missvisande illustrera projekt

• desinformera

Konsekvenserna av detta är vitt förgrenade, däribland ett för-
svårande av demokratiska processer (figur 9). Och problemen
kan kvarstå även om politiker själva upptäcker brister och krä-
ver korrigeringar. Ett protokoll från en byggnadsnämnd är bely-
sande. Där ges motiv för en reservation (till vilken tre partier
anslöt sig) mot nämndens beslut att anta en detaljplan (38) med
omfattande exploatering för ett hotell- och kontorskomplex
invid norra delen av Haga-Brunnsviken (36)(figur 8):  

FIGUR 9. Att missvisande illustrera projekt som syftar till ändrad markanvändning försvårar de demokratiska proces-
serna påtagligt. Här är ett sådant fall exemplifierat med arkitektens bild av Geohusen vid Stockholms universitet och
hur de kom att te sig i verkligheten.



Kv. Järvakrogen är exceptionellt genom sitt läge. Det ligger vid Solnas viktigaste

infart och vid korsningen mellan två Europavägar. Därtill är fastigheten belägen

intill Nationalstadsparken och i fonden av Brunnsviken. Byggnadens utformning

och anpassning till miljön är därför utomordentligt viktiga saker. Innan

Byggnadsnämnden tar slutgiltig ställning i planärendet bör därför ett fylligt illu-

strationsmaterial redovisas för nämnden på det sätt som normalt sker i viktiga

planärenden. Av detta skäl yrkade jag att ärendet skulle återremitteras till stads-

arkitektkontoret. Mitt yrkande avslogs. 

Planärendet antogs med ett s.k. enkelt planförfarande som en-
ligt plan- och bygglagens 5 kap. 28 § endast får nyttjas om ”för-
slaget är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänhe-
ten samt är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens
granskningsyttrande enligt 4 kap 9 §.” (56). Exemplet får illus-
trera behovet av att mer systematiskt studera den formella till-
ämpningen av plan- och bygglagen. Hanteringen av bygglov tar-
var också en närmare granskning.

Översiktsplaner. Riksdagens beslut om nationalstadsparken
förutsatte en utveckling vad gäller underlag för lagens tillämp-
ning. Kommunerna skulle bl.a. fördjupa översiktsplanerna för
området (57:41) och därvid även ange en gränsdragning för vad
som skulle uppfattas som parklandskap, naturmiljöer och be-
byggelsemiljöer. Solna kommun har presenterat ett sådant för-
slag (40), men ännu finns ingen sådan översiktsplan från
Stockholms kommun. Med hänsyn till kommunernas hittillsva-
rande hantering av parken torde det vara en risk att gränsdrag-
ningen för bebyggelsemiljöerna redan inledningsvis blir vid och
efterhand flyttas in i nya gröna områden.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom ramen för
kommunernas tillämpning av lagen finns exempel på värdefulla
insatser för parken men också på djupt problematiska förhåll-
ningssätt.  

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har en nyckelroll i säkerställandet av intentioner-
na med lagstiftningen genom dels en speciell samordningsroll
för nationalstadsparken (18), dels dess roll i planprocessen vad
gäller tillsyn av riksintressen inom friluftsliv, natur- och kultur-
miljövård. Därutöver har den en roll vid bedömning av besvärs-
rätten vid överklagningar. Hur har då länsstyrelsen agerat inom
ramen för dessa uppgifter? 

Samordningsuppdraget. I början av 1995 fick länsstyrelsen föl-
jande uppdrag av regeringen (18:4):

Det ankommer på Länsstyrelsen i Stockholms län att genom samråd med berör-

da fastighetsförvaltare, myndigheter och kommuner se till att det samarbete

som behövs inom nationalstadsparken får lämpliga former. Samarbetet bör leda

till principer för skydd, förvaltning, vård och utveckling av nationalstadsparken
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och dess olika delar. Arbetet bör syfta till att ge långsiktiga effekter som stärker

det historiska landskapets natur- och kulturvärden och allmänhetens möjlig-

heter att få del av dessa värden.  

Regeringens uppdrag till länsstyrelsen är viktigt. Inom det finns
möjligheten att skapa ett positivt ”rörelsemoment” i planerings-
processen som skulle kunna få konkret form i det som regering-
en föreslog: ”En tidsplan med prioriteringsordning bör upprät-
tas för de åtgärder som avses vidtas.” (18:3). Regeringen exem-
plifierade med åtgärder för att förstärka och utveckla det histo-
riska landskapets natur-, kultur- och rekreationsvärden och
värna den biologiska mångfalden (18:4):

Det kan t.ex. gälla restaurering av historiska parker, upprustning av kulturhisto-

riskt värdefulla byggnader och anläggningar, åtgärder för vård av skogsmark,

öppen mark, intakta skogsbryn och gamla ekar. Andra åtgärder kan vara restau-

rering av sargade naturområden och förstärkning av svaga biologiska sprid-

ningslänkar.

I januari 1996 rapporterade länsstyrelsen till regeringen om
arbetets framåtskridande (8). Där antyds att olika vällovliga pro-
cesser kommer att initieras eller har initierats, och man menar
vidare att (8:12):

Länsstyrelsen vill understryka vikten av en god takt i säkerställandearbetet för

att syftet med Nationalstadsparken ska tillgodoses och trovärdigheten i naturre-

surslagens bestämmelser ska kunna upprätthållas. 

Länsstyrelsen rapporterade också att den hade inrättat ett sam-
verkansorgan, ”Samverkansgruppen för Nationalstadsparken”, vars
syfte är att: 1) ”utgöra ett forum för information, diskussion och
samverkan kring frågor av betydelse för Nationalstadsparken” samt
2) ”utveckla en gemensam syn kring principer för Nationalstads-
parkens skydd, vård, förvaltning och utveckling” (8:9).

I juli 1996 sände regeringen rapporten på remiss (17). Några
av svaren nämns i regeringens skrivelse till riksdagen 1996/97
(20:52-53), däribland att ”Stockholms kommun anser att staten
bör inrätta en nationalstadsparksfond vars avkastning går till
skötsel och stärkande av nationalstadsparken”, men någon remis-
sammanställning gjordes icke. I december 1997 lades remissva-
ren ad acta (21), och har inte lett till någon åtgärd fram till 2002. 

I november 1996 gav regeringen länsstyrelsen i uppdrag att
rapportera planeringsläget m.m. inom området södra Brunns-
viken (19). Regeringen menade bl.a. att: ”det saknas en samlad
strategi för utvecklingen inom nationalstadsparken.” (19:2). I
januari 1998 svarade länsstyrelsen (9, 10) och angav bl.a. att
samverkansgruppen avser ”att bearbeta olika förslag som finns
och göra kopplingarna mellan åtgärder, kostnader och ansvar
för genomförandet. Därmed kan ett prioriterat och genomföran-
deinriktat åtgärdsförslag upprättas.” (9:6). Vidare anfördes:
”Länsstyrelsen anser att en fond kan vara en bra form för finan-
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siering av sådana insatser. Det är naturligt att staten bidrar med
medel till en sådan fond. När åtgärdsförslagen konkretiserats
ytterligare i Samverkansgruppen kommer Länsstyrelsen att åter-
komma till regeringen i frågan” (9:11). 

År 2001, dvs. sju år efter att regeringen föreslagit nämnda
typer av konkreta åtgärder och fyra år efter länsstyrelsen själv
tydligt angivit motsvarande åtgärder som dess mål, har dock
inget hänt. En genomgång av officiella minnesanteckningar från
möten inom länsstyrelsens samverkansgrupp ger vid handen att
av de uppgifter som angivits ovan för samverkansgruppen har
det hela i realiteten stannat vid ”ett forum för information och
diskussion”, medan det finns få exempel på  ”samverkan kring
frågor av betydelse för Nationalstadsparken”. Det är också svårt
att se att länsstyrelsen lyckats ”utveckla en gemensam syn kring
principer för Nationalstadsparkens skydd, vård, förvaltning och
utveckling” (16).  Denna bedömning gäller trots att länsstyrelsen
givit ut rapporter om det historiska landskapets immateriella
kulturvärden (13) samt om skötsel av park och natur (12). Bland
länsstyrelsens insatser som samordnande instans kan nämnas
stenmonument vid Brunnsviken samt en tidningsbilaga, men
parken väntar fortfarande på enkla åtgärdar för att tydliggöra
dess identitet såsom informationsskyltar vid dess entréer, mar-
kering av dess gränser och en logotyp.  

Tillsynsuppdraget. Länsstyrelsen skall som nämnts bevaka sta-
tens intressen vad gäller riksintressen såsom nationalstadspar-
ken. Det finns flera sätt att utvärdera hur detta uppdrag skötts.
Ett sätt är att studera beslutsunderlag från kommunerna. Läns-
styrelsen har möjlighet att under planprocessen påverka utform-
ningen av dem. Den problembild som givits i kapitel 9 och 10.

visar på brister i länsstyrelsens tillsynsarbete i det avseendet. 
Ett annat sätt att granska länsstyrelsens insats är att studera

dess granskningsyttranden om detaljplaner inom och intill par-
ken. Någon totalstudie av dessa finns inte. Men en tendens kan
ändå avläsas i statsvetaren Daniela Fröbergs implementeringsstu-
die i denna skrift där hon intervjuat två planarkitekter. Den ene
menar att ”Länsstyrelsens yttranden ofta varit uddlösa och svävan-
de i sina formuleringar.”, den andre ”uttrycker en liknande åsikt,
men är mindre hård i sin kritik.” (se kapitel 3). Fröberg har själv
läst tre granskningsyttranden och menar att ”Kritik framförs men
den är inte så långtgående och grundläggande.” (se kapitel 3).

Klart är att länsstyrelsen i vissa fall prövat planer enligt plan-
och bygglagens kapitel 12 (56) sedan de godkänts av kommun-
fullmäktige (se planförteckning i bokens inledning och att detta
i vissa fall lett till modifieringar av planen (14, 15).

Förändringar i markanvändningen vilka har reglerats genom
plan- och bygglagen (56) är ett annat sätt är att studera utfallet
av tillsynsuppdraget. Någon sådan studie finns inte för hela
nationalstadsparken, men väl inom den del av parken som hör
till Stockholm stad (53). Biotopförändringar kvantifierades åren
1994-98. I såväl spridningszonen mellan de biologiska kärnom-
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rådena, buffertzonen samt i kärnområdet Norra Djurgården
noterades biotopförluster (53:40). Ytterligare förlust av biotop,
orsakad av fysikcentrum, har skett senare i Stockholm liksom i
Solna kommun (35).  

Slutsatser vad gäller tillsynen kan även dras av de fall där
regeringens eller regeringsrättens beslut vad gäller detaljplaner
gått emot länsstyrelsen. 

Daniela Fröberg har i denna skrift pekat på inkonsekvens i
länsstyrelsens tillsyn av riksintresset. Hon jämför dess agerande
vad gäller två förslag till byggnader vid Brunnsviken: Fysik-
centrum och kv. Skogskarlen (se kapitel 3). I det förstnämnda
fallet där byggnaden ger en omfattande inverkan på landskaps-
bilden är länsstyrelsens engagemang begränsat. I fallet med kv.
Skogskarlen är engagemanget istället stort. Man tillskriver rege-
ringen och menar att ett markbyte bör ske (11), utan att dock få
något gehör (22). Denna typ av inkonsekvens illustreras också av
att länsstyrelsen tillåtit exploateringar (38, 43) med mångfalt
större inverkan på landskapsbilden på motsatt sida om Brunns-
viken jämfört med kv. Skogskarlen (37)(figur 10 samt jfr.

figur 8 med kapitel 3, figur 5).
Länsstyrelsen anger i en rapport till regeringen 1998 att (9, 10);

"Eftersom det också är viktigt att behålla en långsiktig hand-
lingsfrihet för utvidgning av etablerade verksamheter ska alltså
annan ny bebyggelse inte tillåtas, även om den är lämplig på
platsen." (9:3). Ändå är det just det som länsstyrelsen gjort i
Frösundavik vid Brunnsviken (figur 10) där en enhet med verk-
samhet utanför parken har givits tillstånd att uppföra en ny

FIGUR 10. Med cirklar illustreras
platserna för olika exploaterings-

projekt vid Brunnsviken. Längst till
vänster, kv. Järvakrogen och Norra
Frösunda, överst, kv. Skogskarlen,

och nederst, kv. Kasernen i
Frösundavik. För vidare förklaring

se texten. Områdets placering i 
parken framgår av kartor och 

flygbilder i appendix.
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byggnad i parken (15). Det skall dock påpekas att länsstyrelsen i
detta fall prövat planen och sökt förändra den (14), men mött på
motstånd från kommunen. Länsstyrelsen har dock inte i detta
eller något annat fall inom parken nyttjat sin rätt att upphäva
planen.

Exploateringsintressenter är lyhörda för signaler från myn-
digheter. Fasta spelregler är ofta något som efterfrågas och
respekteras. Inkonsekvenser leder istället till försök att tänja
gränser. Länsstyrelsens brist på en fast linje har därför varit 
problemskapande. 

Besvärsrätten. I tre fall har detaljplaner eller delar av dem upp-
hävts av regeringen med hänvisning till lagen för nationalstads-
parker. Två av dessa beslut har fattats på grundval av Regerings-
rättens domar (29, 32), medan regeringen själv har beslutat i ett
fall (25). I det senare fallet (tillbyggnad av Sveaplans gymnasi-
um vid Bellevueparken) fanns ingen intressent. Detsamma gäl-
ler det fjärde fallet av upphävda detaljplaner inom nationalstads-
parken sedan lagens tillkomst 1995 (23). Den planen var kopp-
lad till Dennispaketet (biltullstation vid Ålkistan) och upphäv-
des sedan Stockholms kommun begärt det (23:2). I två av de
planer inom nationalstadsparken som regeringen behandlat har
den ändrat planerna genom att upphäva delar av dem, men utan
att hänvisa till lagparagrafen för nationalstadsparken som motiv.
Det gäller ett avgastorn vid Albano för Norra länken (27:3-4)
och bostadsbebyggelse på Albanoberget vid Roslagstull (28:5-6).   

Ovan nämnda fall av helt eller delvis upphävda detaljplaner
har varit beroende av att de överklagats av det civila samhället,
dvs. individer som i kraft av behörighet nyttjat dels förvaltnings-
lagens 22 §: ”Ett beslut får överklagas av den som beslutet an-
går, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.”
(51), dels plan- och bygglagens regler i 13 kap. vad gäller över-
klagande (56). Det är i första hand länsstyrelsen som gör en
bedömning om ett beslut ”angår” en person. Att inskränka möj-
ligheten att överklaga beslut inom ramen för plan- och byggla-
gen skulle kunna vara ett sätt att ytterligare minska effekten av
lagen för nationalstadsparker. Ett beslut av länsstyrelsen och
sedermera regeringen (26) i den andan är därför illavarslande. 

Sammanfattningsvis är min bedömning att det finns exempel
på klart positiva åtgärder från länsstyrelsens sida, men att arbe-
tet som helhet hittills inte präglats av den konsekvens och kvali-
té vad gäller tillsyn som ärendet kräver. Ej heller har engage-
manget för att i handling bidra till en konkret och positiv ut-
veckling inom parken varit påtagligt och uthålligt. Ett stort
arbete utförs inom länsstyrelsen, men för att få en större uteffekt
vad gäller planering och utveckling i ett så komplext ärende som
nationalstadsparken torde det krävas tydligare målbilder samt
en högre grad av prioritering och systematik. 

Det ligger inte inom ramen för denna studie att söka klarlägga
orsakerna till den bild som ges av länsstyrelsens arbete. Man kan



dock konstatera att Riksrevisionsverket har studerat förutsätt-
ningarna för länsstyrelsernas miljövårdsarbete under den aktuella
tidsperioden och bedömt att de, bl.a. av ekonomiska skäl, saknar
förutsättningar för att uppfylla statsmakternas förväntningar i
centrala delar av miljöskyddsarbetet och naturvårdsarbetet (59).

Konsekvenser för skydd och utveckling

Frågan är vad den hittillsvarande tillämpningen av lagen riskerar
att få för långsiktiga konsekvenser för parken. I figuren nedan anges
på y-axeln ”procent exploaterad mark/landskapsbild” (figur 11).

Utgångspunkten är kulturlandskapet Ulriksdal-Haga-Brunns-
viken-Djurgården innan det började tas i anspråk för urbanise-
ring på 1800-talet (se 57:23). Linjen som representerar förän-
dringen vad gäller exploatering för bebyggelse eller anläggningar
syftar till att ge en ungefärlig beskrivning. 

Linje ”a” står för den utveckling med exploatering som hota-
de parkområdena i början av 1990-talet och som ledde fram till
riksdagens beslut 1994 om inrättande av nationalstadsparken.
Linje ”c”, alternativt en fallande kurva, representerar lagens
syfte, en lag som är ”stark nog för att i ett långsiktigt perspektiv
hindra en fortlöpande exploatering och fragmentisering av det
historiska landskapet” (57:9). Med nuvarande lag- och rättstill-
ämpning torde utvecklingen närmast riskera att likna linjen ”b”.
Den tidigare nämnda studien av biotopförändringar inom
Stockholms stad styrker denna bild (53:34). Ytterligare förlust
av biotop, orsakad av fysikcentrum, har alltså ägt rum efter den
studien. Biotopförlust har också skett i Solna kommun (35).  

Sannolikheten för framtidscenariot ”b” illustreras även av att
bara runt Haga-Brunnsviken har Solna kommun efter
Regeringsrättens domar i fysikcentrummålet beslutat om flera
detaljplaner med omfattande bebyggelse eller anläggningar i
parken (37, 39, 43) respektive omedelbart utanför dess gräns,
men väl synliga inom parken (38, 43).
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FIGUR 11. Diagrammet illustrerar
hur landskapet Ulriksdal-Haga-

Brunnsviken-Djurgården har
exploaterats från 1600-talet och
framåt samt olika scenarier före

och efter instiftandet av national-
stadsparken. För vidare

förklaring se texten.



AVSLUTANDE KOMMENTARER

Nationalstadsparkens tillkomst var avsedd att bryta en exploate-
ringstrend. Vad kan vi då dra för lärdomar sju år efter riksda-
gens beslut? En är säker – det är inte helt lätt att bryta ett
invant förhållningssätt av exploatering av stadsnära natur. 

Riksdagens ambition i den andan skulle effektueras genom
två medel: 1) en lagparagraf med en höjd skyddsnivå jämfört
med andra riksintressen, och 2) ett samordningsuppdrag till
länsstyrelsen i syfte att stärka parkens värden. Länsstyrelsen fick
därmed en dubbel nyckelroll i implementeringsprocessen.

Skulle initiativet från regering och riksdag få avsedd verkan
ansågs det viktigt med en snabb attitydförändring. Länsstyrelsen
kom dock inte att spela denna förändrade och förändrande roll
med någon tydlighet. Och intresset från regeringen för detta fak-
tum synes ha varit begränsat. Redovisningar från länsstyrelsen av
samordningsuppdraget har t.ex. inte följts upp av regeringen. 

Istället inleddes en mångfasetterad händelseutveckling med
allvarliga problembilder. De pekar tydligt på ett behov av över-
syn vad gäller förvaltningen av nationalstadsparken. De pekar
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Ekar vid Lilla Skuggan, 
Norra Djurgården.



även på en angelägen uppgift att söka finna modifieringar av vår
plan- och miljölagstiftning samt förvaltnings- och rättskultur så
att de mer effektivt får avsedd verkan för miljön. I de avslutande
kommentarerna till kapitel 10 har en del förslag till förän-
dringar givits. Här skall de kompletteras med andra synpunkter. 

Ett centralt tema i flera texter, se särskilt kapitel 9 och 10,

har varit problem med planhandlingar med brister vad gäller
angivande av värden, miljökonsekvenser och illustrationer. Pro-
blemet har även exemplifierats i denna studie och är som gene-
rellt fenomen inte ovanligt. En fördjupad inblick ges bl.a. i en
studie av Riksrevisionsverket (58).  

Ur demokratisk synvinkel är bristfälliga planhandlingar
mycket problematiskt och olika vägar bör sökas för att motverka
detta. Så kan t.ex. marknadsföringslagen (54) vara en förebild
för en lagstiftning kopplad till speciella behov vid plan- och mil-
jöärenden. Den söker motverka otillbörlig marknadsföring och
talan kan föras i marknadsdomstol av bl.a. konsumentombuds-
man och sammanslutningar av konsumenter och löntagare.
Olika former av sanktioner kan utdömas.

Problemet med bristfälliga planhandlingar aktualiserar även
behovet av en miljöombudsman. Det tydliggörs också i relation
till frågan om ett projekt kan anses vara förenligt med en viss
lagstiftning eller ej. Anses inte det vara fallet kan idag sakägare
och berörda överklaga ärenden inom ramen för plan- och bygg-
lagen. I miljöbalken (55) har miljöorganisationer av en viss stor-
lek givits motsvarande rätt i vissa frågor. En reflektion som
genomgångarna av rättsfallen lett till är att det vore rimligt att
stärka allmänintressets granskningskapacitet och prövningsmöj-
lighet genom en miljöombudsman i allmänhetens tjänst.
Rättsfallens akter visar prov på orimliga bevisbördor för sökan-
den i fall som handlar om avsevärda allmänintressen, särskilt
när underlag från exploateringsintressenter är mycket bristande
eller missvisande. Det ter sig rimligt att sökanden i den typen av
situationer kan erhålla stöd för att driva processen. En miljöom-
budsman bör också kunna driva ärenden parallellt med sakäga-
re, berörda eller miljöorganisationer.

Mest förvånande av de problembilder som redovisats är
resultaten vad gäller rättstillämpningen. Där finns exempel på
förhållningssätt som på intet sätt kan anses vara förenliga med
lagens bokstav och syfte. Dessutom finns uppenbara brister i
den rättsliga metodens tillförlitlighet. Förklaringar till det kan i
princip vara bl.a. bristande bevisning/sakupplysning eller kom-
petens hos rätten att bedöma sakfrågan samt ovilja att ta till sig
uppgifter från andra håll än från officiella organ. Min bedöm-
ning är att bristande bevisning/sakupplysning kan vara en giltig
förklaring i endast ett (30) av de genomgångna rättsfallen.

Staffan Westerlund, professor i miljörätt vid Uppsala universi-
tet, gjorde efter olika genomgångar av mål i Regeringsrätten en
situationsbetraktelse över utvecklingen av svensk miljörätt
(62:285-297). Det är en analys som i sin helhet är väl värd att ta
del av mot bakgrund av vad som framkommit i de här presente-
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rade studierna. Westerlund ser problem i rättstillämpningen och
menar att problemets kärna ligger i att lagstiftningen på bl.a.
miljöområdet inte fungerar särskilt bra därför att den lagstift-
ningsteknik som används inte accepteras fullt ut av domstolarna
(62:294-295).

Det kan således finnas problem som mer har karaktären av
systemfel. Jag har emellertid svårt att frigöra mig från misstan-
ken att vad gäller hanteringen av fysikcentrumplanen ville helt
enkelt rätten inte fälla planen och har utifrån detta ställningsta-
gande formulerat sina domar. Det är inte svårt att se psykologis-
ka skäl för ett sådant agerande. Det handlade om en byggnad
för vetenskap i "kunskapens, utvecklingens och framstegets
tjänst", dvs. en byggnad med utpräglat positiv laddning.
Dessutom handlar det ytterst om frågan om vad som vid en
given tidpunkt kan uppfattas som "legitim" maktbalans mellan
beslutande politiska församlingar, förvaltningsmyndigheter,
regeringen och domstolar.

Den senare aspekten leder vidare till frågan om den rådande
instansordningen är lämplig. Regeringsrätten stoppade planerna
för Norra länken genom Bellevueparken 1997 (29). Ärendet var
politiskt laddat och beslutet blev mycket uppmärksammat
(52:230-233). Sådana beslut blir särskilt dramatiska genom den
rådande instansordningen med regeringen som beslutsorgan
innan ärenden når Regeringsrätten för rättsprövning. Är det då
inte rimligt att en psykologisk spärr lätt infinner sig mot att fatta
flera fällande beslut i motsvarande typ av ärenden?

Mot den bakgrunden kan det vara värt att överväga en
instansordning som innebär att överklagningar av detaljplaner
efter länsstyrelsen går direkt till domstol. Överprövning skulle
kunna ske vid t.ex. Regeringsrätten. Detta skulle rimligen avdra-
matisera rättsliga prövningar av denna typ av beslut och kunna
stärka rättssäkerheten. Mot detta resonemang kan man dock
invända att flera lagar innehåller utrymme för lämplighetsbe-
dömningar och avvägningar som är av mer politisk karaktär och
inte bör göras av rättsväsendet. Ur det perspektivet skulle rege-
ringen som del av instansordningen vara värdefull.

Den nuvarande ordningen kan dock inte anses vara helt
lämplig med hänsyn till att det är regeringen som utser
Regeringsrättens domare. Rent principiellt ter det sig olämpligt
att den enhet som skall granskas utser dem som ska utföra
granskningen. En alternativ ordning skulle kunna vara att t.ex.
riksdagen får rollen att utse Regeringsrättens domare.

Slutligen, här har givits en bild av tillämpningen av lagen för
nationalstadsparker. Utgången av experimentet nationalstadspar-
ken är emellertid oviss. Lagar och deras tillämpning kan ändras.
Det finns därför all anledning att i fortsatta studier följa parkens
öden. Det vore emellertid olyckligt om det som redan har hänt
under parkens första sju år inte leder till att man drar lärdom
därav, och genom olika typer av förändringar bidrar till en
utveckling av samhällets förmåga att hantera miljöfrågor inom
ramen för en hållbar samhällsutveckling. 
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