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Vid gränsen mellan skärgården och fastlandet intill Stockholm

kom ett natur- och jordbrukslandskap att brukas på ett nytt sätt

när Djurgården inrättades som jaktpark på 1500- och 1600-

talen, när Ulriksdals barockpark anlades på 1600-talet och när

flera engelska parker skapades vid Haga-Brunnsviken på 1700-

talet. Under flera århundraden har detta landskap inbjudit

stockholmarna och andra besökare till rekreation i en miljö rik

på såväl biotoper som kulturminnen. Idag är det skattat som en

unik del av europeisk parkhistoria med kulturvärden av inter-

nationell betydelse (1).
Den 1 januari 1995 blev detta parklandskap vår och världens

första nationalstadspark. Den kom till med god vilja och stolt
entusiasm, med brett folkligt stöd och kommunal acceptans.
Parken hade tre ingångar: naturen, kulturen och medborgarnas
rekreation. Det historiska landskapets värden skulle skyddas,
vårdas och utvecklas.

Bakgrunden till dess tillkomst var att parkområdena intill
Stockholms innerstad under drygt ett sekel hade exploaterats
steg för steg trots riksdagens upprepade uttalanden däremot.

L e n n a r t  H o l m

P e t e r  S c h a n t z

I N L E D N I N G

Skeppsholmen och Kastellholmen –
en del av nationalstadsparken.

Entréstenen vid
Stallmästaregården.
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Vid 1990-talets början var exploateringsplanerna mycket
omfattande. Då reagerade riksdag och regering. Nu skulle en
särskild lagparagraf ge området (se figur 1) skydd och lagen
skulle vara ”stark nog för att i ett långsiktigt perspektiv hindra
en fortlöpande exploatering och fragmentisering av det historis-
ka landskapet” (14:9). 

En enig riksdag fattade i december 1994 beslut om följande
lagtext som infördes i naturresurslagen (3 kapitlet 7 §) och
senare överfördes till miljöbalken (4 kapitlet 7 §): ”Området
Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstads-
park. 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” (14:6; 23). 

Ett centralt budskap i propositionen för parken var att
”Utvecklingen i nationalstadsparken bör sammantaget inriktas
på att förstärka områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden
och att värna den biologiska mångfalden” (14:43). Vidare angavs
att ”Långsiktigt anser regeringen att förslaget kan väntas medfö-
ra en stor samhällsekonomisk vinst för Stockholmsregionen

FIGUR 1. Nationalstadsparkens
avgränsning enligt regeringens 

proposition 1994/95:3.
Nationalstadsparken Ulriksdal–

Haga–Brunnsviken–Djurgården.
Nationalstadsparken kallas även ofta

för Ekoparken, som dock har en
något annorlunda avgränsning.
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genom att främja en uthållig samhällsutveckling och en god livs-
miljö för boende och företag i regionen. Ett gott skydd av områ-
det kan ses som ett viktigt led med arbetet att utveckla
Stockholm som Europeisk kulturhuvudstad och att öka landets
attraktionskraft för kvalificerad utveckling av näringsliv och
offentlig verksamhet” (14:48).

För parkens utveckling fick länsstyrelsen ett särskilt uppdrag
av regeringen i januari 1995: ”Det ankommer på Länsstyrelsen i
Stockholms län att genom samråd med berörda fastighetsförval-
tare, 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 och dess olika delar.
Arbetet bör syfta till att ge långsiktiga effekter som stärker det
historiska landskapets natur- och kulturvärden och allmänhe-
tens möjligheter att få del av dessa värden” (15:4).

Regeringen exemplifierade sina förväntningar med att
”Insatser för vård och utveckling bör inriktas på att förstärka och
utveckla det historiska landskapets natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden och att värna den biologiska mångfalden. Det kan
t.ex. gälla restaurering av historiska parker, upprustning av kultur-
historiskt värdefulla byggnader och anläggningar, åtgärder för
vård av skogsmark, öppen mark, intakta skogsbryn och gamla
ekar. Andra åtgärder kan vara restaurering av sargade naturom-
råden och förstärkning av svaga biologiska spridningslänkar” (15:4).
Regeringen föreslog även att ”En tidsplan med prioriteringsordning
bör upprättas för de åtgärder som avses vidtas” (15:3). 

Ambitionerna var således höga. Lagen var inte tänkt som ett
experiment. Men den placerades i naturresurslagen, (sedermera
miljöbalken) som i övrigt tillät avvägningar mellan olika intressen.
Frågan om den nya lagparagrafens effekt låg därför nära till hands.
Den skulle snart belysas. Redan vid parkens tillblivelse presentera-
des en detaljplan (51) (figur 2) som skulle leda till att det biologis-
ka kärnområdet Norra Djurgården (se 34, 37) naggades i kanten.

FIGUR 2. Den vita ringen markerar
var en detaljplan, som antogs av

Stockholms kommun efter lagens
tillkomst, naggade det biologiska

kärnområdet på Norra Djurgården i
kanten. Motsvarande parti är illus-

trerat i flygbilder före (1995) och
efter (1998) exploateringen.

Områdets placering i parken 
framgår av kartor och 
flygbilder i appendix. 

1995

1998
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Behov av studier

Nationalstadsparken röner nu ökande internationell uppmärk-
samhet som ekologiskt, kulturellt och socialt projekt (12:47-51;
31). Värdet av detta nyskapande speglas av att Finland sedan
den 1 januari 2000 har en lagstiftning (markanvändnings- och
bygglag 132:1999, 9 kapitlet §§ 68-71) som möjliggör inrät-
tandet av nationalstadsparker (17) och att man den 10 januari
2001 fick sin första nationalstadspark i Tavastehus (39).

Denna uppmärksamhet är på många sätt naturlig. Frågan
om en hållbar samhällsutveckling pekar på vikten av tätorts-
nära grönområden. Och detta gäller inte bara i Sverige utan
även internationellt. De livskvaliteter som stora stadsnära
grönområden ger bosättnings- och arbetsmiljöer får dessutom
alltmer reell betydelse i lokaliserings- och etableringsöverväg-
anden. Parkens fortsatta ställning i den regionala planeringen
av en växande storstad väcker därför nyfikenhet, och kommer
studeras inom ramen för FN:s stora studie The Millennium
Ecosystem Assessment (se: www.millenniumassessment.org). 

Hur vi skyddar dessa områden är således av stort allmänt
intresse. Det är därför angeläget att nu söka dra lärdomar av
den process som följt efter nationalstadsparkens instiftande.
Detta kräver studier. Exempel på olika aspekter som är värde-
fulla att studera är:

• förändringar i markanvändningen inom och intill parkens
gränser samt i det omland som är av betydelse för bevaran-
det av biologisk mångfald i parken  

• förändringar i landskapsbilden inom och intill parkens
gränser

• den formella tillämpningen av plan- och bygglagen

• beskrivningar av natur- och kulturvärden, miljökonsekven-
ser samt illustrering av projekt i planhandlingar

• utvecklingen av fördjupade översiktsplaner

• kunskapsutvecklingen om det historiska landskapets natur-
och kulturvärden

• länsstyrelsens samordningsuppdrag och tillsyn av riksin-
tresset

• förvaltningsmyndigheters och regeringens hantering av
överklagade planärenden

• Regeringsrättens rättstillämpning

Det finns idag ett omfattande underlag för och behov av denna
typ av studier (se sid 16). 

Kulturgeografen Torsten Hägerstrand tog i texten ”Vem
skall planera?” från 1961 (2) upp forskningsfrågor och menade
att det mest angelägna vore att  ”systematiskt följa upp verk-
ställda planer för att se hur de fungerar och vilket öde de går
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till mötes” (2:66). Behovet illustrerades med att ”överallt i
naturen åstadkommes ändamålsenligt beteende genom s.k.
feed-back, en mekanism som kontinuerligt rapporterar till
styrorganet hur gjorda åtgärder utföll i förhållande till syftet.
Så icke inom planväsendet” (2:66). 

Problemet är tyvärr giltigt även idag. Skall en hållbar
utveckling kunna nås krävs en kvalificering av samhällsplan-
eringen. Oberoende utvärderingar av lagstiftning och andra
besluts effekter är ett naturligt underlag för den processen.
Exempel på det presenteras i denna bok. 

OM BOKENS TEXTER

Enskilda forskare har studerat olika aspekter inom ramen för
implementeringen av lagen för nationalstadsparken. Ambi-
tionen är att genom deras texter spegla problembilder, värde-
frågor och möjligheter som har aktualiserats under åren 1995-
2001. 

staffan westerlund och bengt hamdahl beskriver lagstift-
ningens särart och tillämpning. De anger också olika former av
förändringar för att stärka lagens effekt och syfte med avseen-
de på utveckling inom parken.   

katarina löfvenhaft introducerar några utvecklingsprojekt
knutna till parkens biologiska mångfald och ett behov av att
utveckla instrument för fysisk planering för dessa värden i
urbana miljöer.  

daniela fröberg beskriver bl.a. olika exempel på fysisk pla-
nering efter det att lagen kom till och analyserar dessa proces-
ser utifrån statsvetenskaplig teoribildning om vad som under-
lättar respektive försvårar implementering av beslut.

peter schantz inleder sina texter med att belysa den tätorts-
nära naturens roll för rörelse och hälsa och fortsätter med
studier av parkens kulturvärden och beskrivningarna av dessa.
Han fördjupar sedan perspektiv kring människans relation till
landskap samt granskar förvaltningsmyndigheters och Regerings-
rättens lag- respektive rättstillämpning. Schantz ger dessa
texter en särskild introduktion.

lennart holm avslutar med att sammanfatta de lärdomar
som kan dras av studierna och lyfter fram olika förslag som
kan bidra till att utveckla nationalstadsparken som ett instru-
ment för skydd och utveckling. 

Författarna står själva för sina texter och tanken är att de skall
kunna läsas oberoende av varandra. 
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Referenser anges i boken med siffror
inom parentes, t.ex. (6), vilka hänvi-
sar till referensförteckning i anslut-
ning till respektive kapitel. Om det
inom en parentes refereras till olika
referenser men utan sidhänvisning
anges de olika referensnumren med
särskiljande kommatecken, t.ex. (6,
12, 18), eller med bindestreck ifall
det är referenser  i löpande följd,
t.ex. (12-18).

Sidhänvisning i en referens anges i
merparten av texterna med kolon
efter referensnummer och därefter
sida, t.ex. (6:4). Vid hänvisning till
flera sidor i en referens anges dessa
med särskiljande kommatecken eller
med bindestreck mellan sidor i följd,
t.ex. (6:4, 8, 12-14).

Om det inom en parentes med
olika referenser refereras till minst
en sidhänvisning, särskiljs referen-

serna med semikolon efter den för-
sta referensen med sidhänvisning,
t.ex. (4, 6:6; 8:16).

I kapitel 3 förekommer följan-
de typ av referens- och sidhänvis-
ning (46:61ff ). ”61ff ” anger då ”sid
61 och flera följande sidor”. I kapi-

tel 7-10 anges sidhänvisningar i
anslutning till respektive referens i
referensförteckningen. 

Här presenteras dels dokument från
åren 1991-1994 kring den process som
föregick instiftandet av nationalstad-
sparken, dels dokument kring proces-
sen därefter under åren 1995-2001.
Ett flödesschema för detaljplaner
inom parkens gränser avslutar redo-
visningen. 

Den officiella process som ledde
till lagstiftningen kan sägas ha sin
början i tre riksdagsmotioner 1991
(19-21) vilka sändes ut på remiss och
ledde till ett betänkande från riksda-
gens jordbruksutskott (22). Från
samma år finns ett brev från
Riksantikvarieämbetet och Boverket
till regeringen (18) och ett regerings-
beslut (13) som startar ett arbete
inom Stockholms och Solna kom-
mun vilket genererar flera intressan-
ta utredningar (3, 11, 25-27, 32-33,
37) som bl.a. bidrar med underlag
till propositionen för nationalstads-
parken (14) och riksdagens behand-
ling av denna (23).

1995 fick länsstyrelsen, som
nämnts inledningsvis, även i upp-
drag från regeringen att verka för
samordning av parken (15). Detta
rapporterades till miljödeparte-
mentet i början av 1996 (4). I juli
1996 sände regeringen rapporten på
remiss (10). Remissvaren har hittills
inte sammanställts. Samma år fick
länsstyrelsen ett nytt uppdrag från
regeringen (16). Det gällde bl.a. pla-
neringsläget för södra Brunnsviken

och redovisades 1998 (5, 6). Som en
del av samordningsuppdraget har
Länsstyrelsen givit ut rapporter om
det historiska landskapets immateri-
ella kulturvärden (8) samt om sköt-
sel av park och natur (7). Utfallet av
länsstyrelsens samordningsuppdrag
i övrigt kan studeras i de officiella
minnesanteckningarna från möten
med dess s.k. samverkansgrupp (9). 

Hur länsstyrelsen skött sin före-
skrivna uppgift att hävda riksintres-
sena kan studeras i dess gransk-
ningsyttranden knutna till detaljpla-
nerna samt i beslut om prövning av
antagna detaljplaner.
Solna kommun har i enlighet med
riksdagens beslut (14:41) tagit fram
ett förslag till fördjupad översikts-
plan för Solnas del av parken (28).
Förslag till skötsel- respektive vård-
planer för Tivoliområdet i Solna
finns också framtagna (29, 30).
Stockholms kommun har presente-
rat ett förslag till översiktsplan för
Östra Brunnsvikens och Norra
Djurgårdens institutionsområde
(35), ett förslag till naturreservat för
Norra Djurgården (36) samt utred-
ningar om parkens ekologiska infra-
struktur (34) och dess rekreations-
värden med utgångspunkt från
begreppet sociotop (38).

Ett flödesschema för detaljpla-
ner inom nationalstadsparkens
gränser (figur 3) anger intensiteten
vad gäller planläggning för föränd-

rad markanvändning inom området.
Dessutom antyds de konflikter och
utfall som dessa lett till. I figuren
ingår även två planer (47, 48) som
antagits  innan lagen för national-
stadsparken trädde i kraft och som
överklagats och därefter fattats
beslut om av regeringen eller rege-
ringsrätten med stöd av denna lag.
Av 17 planer i Stockholms kommun
(47-63) och 7 planer i Solna kom-
mun (40-46) har 9 (47-49, 52-54,
56, 60, 63) respektive 3 (44-46) pla-
ner överklagats till länsstyrelsen och
regeringen. Länsstyrelsen har funnit
skäl att pröva fem planer (45-47, 56,
63) men inte fällt någon plan. Av de
10 ärenden som nått regeringen (44,
45, 47-49, 52-54, 56, 60) har 2 pla-
ner fällts (47, 54). Av de 7 som rege-
ringen godkänt har 5 planer (48, 52,
53, 56, 60) blivit föremål för rätts-
prövningar i regeringsrätten vilka
lett till att 2 planer fällts (48, 56)
och 4 planer accepterats  (52, 53, 56,
60). En plan har bedömts vid två
tillfällen av regeringsrätten (56) vil-
ket förklarar att av 5 ursprungliga
planer har det blivit 6 rättsfall.

Till detta relativt stora antal
detaljplaner kommer bygglov och
detaljplaner för området intill par-
ken och området av betydelse för
den biologiska mångfalden. Det
finns således ett stort material att
beforska.

Referenssystem

BOKENS REFERENSSYSTEM SAMT DOKUMENT FÖR STUDIER

Dokument
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ACCEPTERADE 
PROJEKT:

museum
kontor

UPPHÄVDA
PROJEKT:

kontor
betalstation

fysikcentrum
kv. fysikern
norra länken 2 & 3 

2

4 2

2

väggata
norra länken 1

10

5

kommunerna

länsstyrelsen

regeringsrätten

regeringen

22 detaljplaner inom nationalstadsparken har antagits åren 1995-2001 

2 detaljplaner som antagits före 1995 har överklagats och beslutats om 
efter 1995 med stöd av lagen för nationalstadsparken

12 överklagade
5 prövade av 
länsstyrelsen

FIGUR 3. Flödet av detaljplaner 
som fattats beslut om i Stockholms

och Solna kommuner efter national-
stadsparkens instiftande den 

1 januari 1995 fram till 2002, och dess
vidare öde vid överklaganden.

För vidare beskrivning se texten.
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betänkande 1994/95:BOU06.
Nationalstadsparken Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården.

24. Solna & Stockholms stad, 1992.
Program för planering av områ-
det Ulriksdal-Haga-Brunnsiken-
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förvaltning & Fritid Stockholm.
Friluftsliv och rekreation. Bilaga
4 till "Ulriksdal-Haga-Brunns-
viken-Djurgården" Samrådsför-
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28. Solna stad. 1997. Fördjupad
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30. Solna stad. 1998. Vårdplan för
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dal-Haga-Brunnsviken-Djur-
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1992 till program för planering
av området.

33. Stadsbyggnadsdivisionen &
Stadsarkitektkontoret i Solna
stad samt Fastighetskontoret &
Stadsbyggnadskontoret i Stock-
holms stad. 1992. Markan-
vändning och bebyggelse. Bilaga
6 till "Ulriksdal-Haga-Brunns-
viken-Djurgården" Samråds-
förslag maj 1992 till program för
planering av området.

34. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor, Strategiska avdelningen,
1997. Nationalstadsparkens eko-
logiska infrastruktur, SBK
1997:8, Stockholm.

35. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Strategiska avdelningen.
1995, april. Förslag till naturre-
servat för Norra Djurgården. 

36. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. 1994, september. Översikts-
plan för Östra Brunnsviken och
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område. Samrådsförslag. 

37. Stockholms fritidsförvaltning &
Solna stad, 1992. Naturvårdens
intressen i området Ulriksdal,
Haga-Brunnsviken, norra och
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och Stockholms stad.
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Sociotop som redskap i grönom-
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10-01-2001. Asia:
Hämeenlinnan kansallisen kau-
punkipuiston perustaminen (n:o
1/5541/2000), Helsinki, Finland.
(Dokumentet utgör det finska
miljöministeriets ”Beslut om
inrättandet av Tavastehus natio-
nalstadspark”.)

Förteckning över detaljplaner 

Planerna gäller markutnyttjande
inom nationalstadsparkens gränser
och har beslutats i kommunfullmäk-
tige efter tillkomsten av lagen för
nationalstadsparken alternativt före
lagens tillkomst men överklagats och
därvid bedömts av regeringen  eller
regeringsrätten med hänvisning till
lagen för nationalstadsparken.

Förteckningen ger bibliografiska
data för att kunna lokalisera planer-
na samt de beslut kring dem som i
förekommande fall tagits av länssty-
relsen, regeringen eller regeringsrätten
i samband med prövning, överkla-
gande eller rättsprövning av beslut. 

s o l n a  k o m m u n

40. Solna stadsarkitektkontor.
Detaljplan för kv. Björkhagen,
Slänten och Stranden inom
stadsdelen Bergshamra  i Solna
kommun, upprättad i maj 1994,
P94-001, antagen av kommun-
fullmäktige i Solna den 12 juni
1995.

41. Solna stadsarkitektkontor.
Detaljplan för kv. Matrosen
m.m. inom stadsdelen Bergs-
hamra  i Solna kommun, upprät-
tad i mars, reviderad i april
1996. P96-001, antagen av kom-
munfullmäktige i Solna den 17
juni 1996.

42. Solna stadsarkitektkontor.
Detaljplan för del av kv. Räven
m.m. inom stadsdelen Bergs-
hamra  i Solna kommun, upprät-
tad i mars, reviderad i november
1996, P95-002, antagen av kom-
munfullmäktige i Solna den 16
december 1996.

43. Solna stadsarkitektkontor.
Detaljplan för Stallmästare-
gården inom  stadsdelen Haga i
Solna kommun, upprättad i
augusti 1998, P98-010, antagen

av kommunfullmäktige i Solna
den 21 oktober 1998.

44. Solna stadsarkitektkontor. Detalj-
plan för kv. Skogskarlen, inom
stadsdelen Bergshamra i Solna
kommun, upprättad i april, revi-
derad i oktober 1999, P92-003,
antagen av kommunfullmäktige i
Solna den 29 november 1999.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Rättsenheten. 2000-03-16.
Beteckning 1941-00-477. Beslut i
överklagandeärendet.
–  Regeringen.
Miljödepartementet.
Regeringens beslut 2000-12-21,
nr 38. Dnr M2000/1703/Hs/p.

45. Solna stadsarkitektkontor. Detalj-
plan för del av Frösundavik, kv.
Kasernen, inom stadsdelen Haga
i Solna kommun, upprättad i
februari 2000, P98-005, anta-
gen av kommunfullmäktige i
Solna den 20 juni 2000.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Planenheten. 2000-07-13.
Beteckning 1933-00-32042.
Beslut om att pröva planen.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Planenheten. Beslut 2001-
10-09. Dnr 1933-00-32042,
1941-00-37446. Beslut om pröv-
ning samt överklagande. 

46. Solna stadsarkitektkontor.
Detaljplan för Norra Frösunda –
(kv. Rosenborg och Lovisedal)
inom stadsdelen Järva, upprät-
tad i mars 2001, P99-010, anta-
gen av kommunfullmäktige i
Solna den 27 augusti 2001. 
– Länsstyrelsen i Stockholms
län. Miljö- och planeringsenheten.
2001-09-24. Dnr 1933-01-46024.
Beslut om att pröva planen.

s t o c k h o l m s  k o m m u n

47. Förslag till detaljplan för kvarte-
ret Cedersdal  m.m. inom stads-
delen Vasastaden, Dp 87171.
Antagen i Stockholms kommun-
fullmäktige den 19 mars 1990. 
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Planenheten 1990-04-06,
beteckning 11.103-71-90 Beslut
att pröva planen.
– Länsstyrelsen i Stockholms
län, Planenheten 1991-04-18,
beteckning 11.103-71-90. Beslut

i prövningsärendet.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län, Planenheten 1991-04-18,
beteckning 11.1041-271-276-90.
Beslut i överklagandeärendet.
–  Regeringen.
Miljödepartementet.
Regeringsbeslut 26, 1999-03-18,
M1999/47/Na.

48. Förslag till detaljplan för del av
Norra Länken (delen Norrtull-
Roslagstull) inom stadsdelen
Vasastaden, Dp 91069. Antagen
i Stockholms kommunfullmäkti-
ge den 20 december 1993. 
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län, Rättsenheten, Beslut 1994-
03-07, Beteckning 2024-94-
1766, m.fl. Beslut i överklagan-
deärendet.
–  Regeringen.
Miljödepartementet.
Regeringsbeslut 12, 1996-02-29,
M1994/1552/9.
–  Regeringsrätten. Stockholm.
Regeringsrättens dom. Mål nr
1931-1996, 1932-1996. Meddelad
i Stockholm den 31 januari 1997. 
–  Regeringen. Inrikes-
departementet. Regeringsbeslut
7, 1998-10-22. In97/358/PL.

49. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Förslag till detaljplan för del
av Galärparken inom stadsdelen
Djurgården, Dp 94031. Antagen
i Stockholms kommunfullmäkti-
ge den 29 maj 1995.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Rättsenheten. 1995-07-20.
Beteckning 2024-95-11761, m.fl.
Beslut i överklagandeärendet.
–  Regeringen.
Miljödepartementet.
Regeringsbeslut 35, 1995-10-05.
M95/3667/9.

50. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Förslag till detaljplan för fas-
tigheten Djurgårdseken inom
stadsdelen Norra Djurgården,
Dp 94137. Antagen i Stockholms
stadsbyggnadsnämnd den 15
juni 1995.

51. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Förslag till detaljplan för del
av Tekniska Högskolan, m.m.
inom stadsdelen Norra Djur-
gården, Dp 94089. Antagen i
Stockholms kommunfullmäktige
den 25 mars 1996. 
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52. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för Norra Länken
m.m.
(Roslagstull–Ugglevikskällan–Fre-
scati) inom stadsdelarna Norra
Djurgården och Vasastaden i
Stockholms stad, Dp 93001. An-
tagen i Stockholms kommunfull-
mäktige den 13 november 1995. 
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Rättsenheten. 1996-02-09.
Beteckning 2024-95-21646,
m.fl. Beslut i överklagandeären-
det.
–  Regeringen.
Inrikesdepartementet.
Regeringsbeslut 12, 1996-10-24.
In96/1174/PL (M96/1265/9).
–  Regeringsrätten. Stockholm.
Regeringsrättens dom. Mål nr
7257-1996. Meddelad i Stock-
holm den 29 maj 1998. 

53. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för del av Norra
länken, delen Värtan inom
stadsdelarna Norra Djurgården,
Ladugårdsgärdet och Hjort-
hagen, Dp 93002A. Antagen i
Stockholms kommunfullmäktige
den 13 november 1995.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Rättsenheten. 1996-03-13.
Beteckning 2024-95-21647, m.fl.
Beslut i överklagandeärendet.
–  Regeringen.
Inrikesdepartementet.
Regeringsbeslut 11, 1996-10-24.
In96/1199/PL (M96/1766/9).
–  Regeringsrätten. Stockholm.
Regeringsrättens dom. Mål nr
598-1997. Meddelad i Stockholm
den 21 oktober 1997. 

54. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för avgiftsstation
på Roslagsvägen vid Ålkistan
inom stadsdelen Norra Djur-
gården, Dp 93123. Antagen i
Stockholms kommunfullmäktige
den 28 november 1995. 
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Rättsenheten. 1996-04-11.
Beteckning 2024-95-23392, m.fl.
Beslut i överklagandeärendet.
–  Regeringen. Miljödeparte-
mentet. Regeringsbeslut 20,
1999-06-10. M1999/57-70/Na.

55. Stockholms stadsbyggnadskon-

tor. Detaljplan för Sophia-
hemmet, m.m. inom stadsdelen
Norra Djurgården, Dp 94065.
Antagen i Stockholms kommun-
fullmäktige den 4 december
1995.

56. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för del av kv.
Ruddammen m.m. inom stads-
delen Norra Djurgården i
Stockholm, Dp 88154A. Antagen
i Stockholms kommunfullmäkti-
ge den 4 december 1995. 
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Planenheten. 1996-01-09.
Beteckning 2023-95-22951.
Beslut om prövning av detalj-
plan.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Planenheten. 1996-01-22.
Beteckning 2024-96-346, m.fl.
Beslut i överklagandeärendet.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Planenheten. 1996-02-13.
Beteckning 2023-95-22951.
Beslut i prövningsärendet. 
–  Regeringen.
Inrikesdepartementet.
Regeringsbeslut 13, 1996-11-21.
In1996/1162/PL (M96/974/9).
–  Regeringsrätten. Stockholm.
Regeringsrättens dom. Mål nr
1190-1997. Meddelad i
Stockholm den 29 maj 1998.
– Regeringen.
Miljödepartementet.
Regeringsbeslut nr 1, 1999-01-
19, M1999/299/Na. Förnyad
prövning efter beslut av
Regeringsrätten om återförvis-
ning.
–  Regeringsrätten. Stockholm.
Regeringsrättens dom. Mål nr
544-1999. Meddelad i
Stockholm den 2 juli 1999.

57. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för del av Norra
Djurgården 1:1 (Tekniska
Museet) inom stadsdelen
Ladugårdsgärdet i Stockholm,
Dp 95036A. Antagen i
Stockholms kommunfullmäktige
den 22 januari 1996.

58. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för del av
Tekniska Högskolan m.m. inom
stadsdelen Norra Djurgården.

Dp 94089. Antagen i
Stockholms kommunfullmäktige
den 25 mars 1996.

59. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för Kungliga
Vetenskapsakademien inom
stadsdelen Norra Djurgården.
Dp 94134. Antagen i Stockholms
kommunfullmäktige den 3 juni
1996.

60. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för kvarteret
Fysikern m.m. inom stadsdelen
Norra Djurgården. Dp 95054.
Antagen i Stockholms kommun-
fullmäktige den 7 oktober 1996.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Rättsenheten 1997-01-14.
Beteckning 2024-96-20274.
Beslut i överklagandeärendet.
–  Regeringen.
Inrikesdepartementet.
Regeringsbeslut 1, 1997-08-14.
In1997/538/PL. 
–  Regeringsrätten. Stockholm.
Regeringsrättens dom. Mål nr
6475-1997. Meddelad i
Stockholm den 18 februari 1999. 

61. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för Folkens
Museum inom stadsdelen
Ladugårdsgärdet i Stockholm,
Dp 94060. Antagen i
Stockholms kommunfullmäktige
den 7 oktober 1996.

62. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för Bergianska
Trädgården inom stadsdelen
Norra Djurgården i Stockholm,
Dp 96128. Antagen i Stockholms
kommunfullmäktige den 14
augusti 1997.

63. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Detaljplan för del av
Storängsbotten inom stadsdelen
Hjorthagen i Stockholm, Dp
96003. Antagen i Stockholms
kommunfullmäktige den 21 juni
1999.
–  Länsstyrelsen i Stockholms
län. Planenheten. 1996-07-20.
Beteckning 1933-99-30482.
Beslut om prövning av detalj-
plan.


