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Vi har här sökt sammanfatta den dialog som vi förde om lagen
för nationalstadsparken vid Kungl. Vetenskapsakademiens
seminarium i ämnet den 28 mars år 2000. 

Det handlar om en lagstiftning med en holistisk grundtanke;
det är helheten som skall skyddas. I den proposition som presen-
terar den nya lagtiftningen framhålles att (4:37):

Det gäller här att slå vakt om det historiska landskapet i ett område med kom-

plexa skyddsvärden som är av särskild betydelse för det nationella kulturarvet,

för Stockholmsregionens ekologi samt för människans rekreation. Utan en tydlig

lagreglering finns påtaglig risk att områdets kvaliteter i ett längre perspektiv

kommer att äventyras. Det är därför angeläget att nu lämna förslag om en klar

strategi för skydd av det historiska landskapet och om ett ställningstagande till

avgränsningen av det skyddsvärda området.

S t a f f a n
W e s t e r l u n d

B e n g t
H a m d a h l

Om lagen och 
möjliga 
utvecklingslinjer

Den 1 januari 1995 infördes därför följande paragraf i natur-
resurslagen senare överförd till miljöbalken (4 kapitlet 7 §): 

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 natu-

miljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

Vår ambition är att här belysa denna lagstiftning ur olika per-
spektiv. Låt oss dock först beröra den mer allmängiltiga betydel-
sen av reglerna för nationalstadsparken. Man kan se Parken som
en modell, en mikrobiosfär, av det som är underlaget för en håll-

Nationalstadsparken rymmer
komplexa skyddsvärden, här illu-

strerade i form av bl.a. en maritim
miljö vid Beckholmen, Djurgårds-

staden, friluftsmuseet Skansen och
det biologiska kärnområdet 

Södra Djurgården.



bar utveckling; ett mikrojordklot. Lagstiftarna har i princip
bestämt att en utveckling inom området får ske, men inte på ett
sådant sätt att vissa gränser överskrids. Gränserna är i sin tur
relaterade till förhållandet mellan mark som är ianspråktagen för
bebyggelse samt anläggningar, naturmiljö och kulturvärden. En
gräns har dragits mellan fortsatt mänsklig aktivitet och miljön.

I allt väsentligt har mänskligheten inte kommit så långt ännu
när det gäller att dra gränsen mellan hur mycket som kan explo-
ateras och vad som måste finnas kvar för att möjliggöra en håll-
bar utveckling. Nationalstadsparken blir därigenom också ett
experiment i hållbar utveckling. Experimentet lider visserligen
av en brist eftersom de verksamheter som inte får rum inom
nationalstadsparken kan förläggas till någon annan plats,
medan mänskligheten inte kan flytta utanför biosfären. Om
nationalstadsparken trots detta kommer att utsättas för åtgär-
der, eller undergå successiva förändringar, som medför att grän-
serna mellan bebyggelse samt andra anläggningar, naturmiljö
och kulturvärden förskjuts, kommer vi att få en tillgänglig bild
av hur den globala miljövården kommer att misslyckas.

Om lagstiftningens särdrag,
dess styrkor och svagheter

Införandet av institutet nationalstadspark utgjorde på flera sätt ett
positivt juridiskt trendbrott av hur svenska miljömål genomförs.

För det första bestämdes från centralt håll att ett visst områ-
de inte längre skulle vara föremål för annat lokalt bestämmande
än sådant som höll sig inom det nationella miljömålet. 

För det andra minimerades inslag av avvägningar mellan
miljömålet och andra intressen. Till skillnad från de riksintres-
sen för naturvården, kulturmiljövården och friluftslivet, som
överfördes från naturresurslagen till miljöbalkens 4 kapitel, får
vad gäller en nationalstadspark icke göras avvägningar mot
andra riksintressen, t.ex. vägar, och ej heller i förhållande till
utvidgning av tätorter och lokalt näringsliv. Samtidigt finns det
fortfarande ett handlingsutrymme, ja ett utvecklingsutrymme,
inom ramarna för det miljömål som skulle uppnås.

Även i ett annat avseende skärptes skyddsnivån. Enligt
huvudbestämmelsen för ovan nämnda typer av riksintresseom-
råden i miljöbalken 4 KAPITLET 1§ får natur- och kulturvärden i
dessa områden inte påtagligt skadas. Detta innebär att (3:171): 

åtgärder som kan ha en bestående negativ inverkan på de skyddade intressena

eller som tillfälligt kan ha stor negativ inverkan på dessa 

är förbjudna. Visserligen låter det rätt betryggande, men lag-
stiftaren ansåg att det var otillräckligt för nationalstadsparkens
del, och uttryckte sig så här i regeringens proposition (4:33): 

Inom en nationalstadspark ger emellertid regeln om påtaglig skada inte tillräck-

ligt skydd. Regeringen anser därför att sådana förändringar, upprustningar och
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kompletteringar som medges i en nationalstadspark skall utföras så att de angiv-

na värdena icke utsätts för någon negativ inverkan av betydelse.

I propositionens författningskommentarer tydliggörs vad som
åsyftas med begreppet skada (4:50):

Med skada i den nu aktuella bestämmelsen avses negativ inverkan av någon

betydelse för de angivna värdena.

I författningskommentarerna sägs med syftning utöver national-
stadsparksbestämmelserna vidare att (4:50): 

Prövning enligt till naturresurslagen ansluten lagstiftning av en åtgärd i områ-

den som gränsar till nationalstadsparken skall ske med utgångspunkt från att

parkens natur- och kulturvärden inte får utsättas för påtaglig skada genom den

prövade åtgärden.

Skyddsnivån är alltså densamma för nationalstadsparkens när-
områden som för riksintresseområden för naturvården, kultur-
miljövården och friluftslivet i allmänhet.
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Denna egentligen radikala nyordning för hur miljömål ska
uppnås genomfördes emellertid med en lagstiftningsteknik
som ovanligt väl illustrerar en äldre, dålig, svensk teknik med
tyngdpunkt på förarbeten. Denna kolliderar med alltmer väx-
ande idéer om att tyngdpunkten ska ligga på lagtexten. 

Vi vill därvid även kritisera att det i förarbetena finns motiv-
uttalanden som inriktar sig på dömandet i det enskilda fallet
genom att hänvisa till stadgandet i 11 kapitlet 2§ i Regerings-
formen:

Ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma, hur domstol skall döma i

det enskilda fallet eller hur domstol i övrigt skall tillämpa rättsregel i särskilt

fall.

Som exempel på otillåtna pekpinnar för myndigheter och
domstolar kan nämnas uttalanden att fysikcentrum och en del
vägar, framförallt Norra länken i tunnelläge under national-
stadsparken, bedömdes som potentiellt förenliga med skyddet
för nationalstadsparken (4:45-46).

Lagstiftningstekniken för genomförandet av miljömålet var
traditionell. Metoden inskränktes till att i princip förbjuda
sådant aktivt handlande (utförande av ny bebyggelse, nya
anläggningar och andra åtgärder) som kan orsaka intrång etc.
Dock är ordalagen sådana att det är den som vill göra något,
och därmed också de kommunala myndigheter som ska pröva
lagligheten därav, som står för risken för den händelse att det
inte är tillfredställande utrett att handlandet verkligen inte
orsakar någon av de negativa effekter som lagrummet anger. 

Det som skiljer denna äldre lagstiftningsteknik från mer
modern och troligen effektivare teknik för genomförande av
dessa slags miljömål är att lagrummet inte knyter an till
skyddsobjektets önskvärda status utan bara till mänskligt
handlande som kan inverka negativt på det som ska skyddas. 

Skillnaden är mera betydelsefull i det långa loppet än
många tror. Vill man verkligen säkerställa nationalstadspar-
kernas ändamål, kunde man lägga till regler om förvaltning av
området med uppgiften att kontinuerligt uppmärksamma hur
området utvecklas och vidta sådana åtgärder som är lämpliga
för att man inte ska avlägsna sig från målet. Detta skulle på en
mikronivå återspegla det som med en modern term kallas för
”adaptiv miljöplanering” (se faktaruta). 

Genomförandet av det nationella miljömål som lagen anger
kom att realiseras i konkreta fall genom enskildas användning
av rättsapparaten, något som också hör till den nyare utveck-
lingen men ännu inte blivit särskilt vanlig i Sverige. Till detta
återkommer vi.

Men är då det lokala inflytandet verkligen så begränsat som
antytts ovan? Kan det inte smyga in avvägningar på en bak-
väg? Byggföretag och anläggningar, som exempelvis vägar,
prövas ju enligt plan- och bygglagen och väglagen – låt vara
med begränsningen att miljöbalkens regler skall beaktas.
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Initiativet till bebyggelse kommer dock ytterst från kommu-
nalt håll. Planmonopolet ligger hos kommunen som därige-
nom får en stark ställning när det gäller parkens framtid.

Vad gäller kontrollapparaten är det positivt att enskilda
agerat och utlöst prövningen. För att komma till en laglighets-
prövning i domstol står bara rättsprövningslagen till buds. Det
innebär för det första att man måste vara saklegitimerad (det
vill säga vara enskilt berörd) för att få överklaga ett beslut. För
det andra kan domstolen (Regeringsrätten) endast underkän-
na och därigenom undanröja det klandrade beslutet eller
godta det. Domstolen har befogenhet att upphäva men ej
ändra ett beslut eller sätta ett annat beslut i stället. Detta
rättsmedel är vad man kallar kassatoriskt.

Här framträder en brist för nationalstadsparken; Parken
saknar en allmän företrädare eller förvaltare som kan påkalla
domstolsprövning. Enligt plan- och bygglagen är det länssty-
relsen som har att bevaka det allmänna intresset som här sam-
manfaller med skyddsintresset. Men länsstyrelsen har många
andra uppgifter – inte minst att verka för länets ekonomiska
framåtskridande. Här smyger sig också avvägningstankarna
lätt in. Det är därför som nationalstadsparken måste få ett
aktivt förvaltarskap; stora insatser krävs för utveckling och
planläggning för att förstärka och inte minska dess värden.
Det är detta förvaltarskap som ingår i den ”adaptiva miljö-
planering” som vi tidigare berörde.

Tillämpningen av lagstiftningen

Tillämpningen av lagstiftningen har blivit ömsom vin och
ömsom vatten. Vinet representeras framför allt av Regerings-
rättens dom 1997 (5) varigenom schaktningen genom
Bellevueparken för Norra länkens framdragande underkändes.
Motiveringen var dock olycksbådande genom den starka
begränsning av prövningen till det öppna schakt som vägdrag-
ningen förutsatte (5:8-9). Den bär spår av att principiellt olika
synsätt förelåg inom domstolen. Farhågorna besannades när
fysikcentrum var uppe till prövning 1998. I två domar i denna
sak (6, 7) gjorde regeringsrätten en rad överraskande bedöm-
ningar av vilka en del återkommit i senare mål (8) om tillåtlig-
heten av ny bebyggelse.

Speciellt har skaderekvisitet fått en snäv tillämpning. Det
behövs mycket för att skada skall anses föreligga. Vad som inte
minst kan ha vållat svårigheter vid bedömningen av vilka
områden som får bebyggas framgår av förarbetenas vacklan i
propositionen mellan olika beskrivningar av byggnadsområden
kontra bebyggda områden (4:43, 45), exploaterad mark (4:49)
och områden i omedelbar närhet till nu befintlig bebyggelse
(4:43). Lagen arbetar med flera begrepp som mer tydligt skul-
le ha behövt definieras; ”parklandskap”, ”naturmiljö”, ”det his-
toriska landskapets natur- och kulturvärden” och ”intrång”.
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Praxis har hittills varit att se lagen som ett hinder vars
effekt bör begränsas ungefär så som skatteskyldiga ser på skat-
telagsstiftningen. Det har varit svårt att få gehör för åsikten
om parken som en ekonomisk tillgång så som det så vackert
formuleras i propositionen (4:48):

Långsiktigt anser regeringen att förslaget kan väntas medföra en stor sam-

hällsekonomisk vinst för Stockholmsregionen genom att främja en uthållig

samhällsutveckling och en god livsmiljö för boende och företag i regionen. Ett

gott skydd av området kan ses som ett viktigt led med arbetet att utveckla

Stockholm som Europeisk kulturhuvudstad och att öka landets attraktions-

kraft för kvalificerad utveckling av näringsliv och offentlig verksamhet.

Är nationalstadsparken en möjlig modell för hållbar utveck-
ling, åtminstone i en minibiosfär? En begränsning av model-
lens tillämplighet för en större biosfär ligger att i en sådan
måste verksamheter förekomma som vi hoppas inte får tränga
in i nationalstadsparken såsom industriell tillverkning, stora
trafikleder och lokaler för aktiviteter som vänder sig till en
masspublik (sport och dylikt). Men ändå, låt oss hoppas på att
erfarenheterna av experimentet med nationalstadsparken blir
goda och att det hela inte stannar vid just ett experiment.

Nationalstadsparken innehåller
både ”parklandskap” och ”bebygg-

elseområden”, som här vid Haga-
Brunnsviken. Författarna menar att

dessa begrepp borde ha definierats
tydligare i lagens förarbeten.
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F A K T A
a d a p t i v  

m i l j ö p l a n e r i n g

Adaptiv miljöplanering bygger på
att gränser och andra ramar
bestäms för ett område (t.ex att
naturmiljön inte får degraderas)
samt att det inom dessa ramar finns
full möjlighet till utveckling. Det
adaptiva elementet följer av att
gränserna, ramarna har en rätts-
verkan och att om det skulle visa
sig, att en åtgärd inom området
kommer att leda till gränsöverskri-
dande (eller att gränsöverskridande
redan har skett) så ligger det i själva
gränsens eller ramens rättverkan att
åtgärden inte får vidtas respektive
att återställning måste ske. Därmed
kan man utveckla ett område på
alla sätt utom de sätt som kan med-
föra ett gränsöverskridande. Eller

annorlunda uttryckt: man anpassar
planeringen och utvecklingen uti-
från gränserna och utifrån vad som

inträffar med den natur eller vad
det är, vars kvalitet utgör gränsen. 

Överfört till nationalstadspar-
ker: Allt som inte leder till sådana
konsekvenser, som regeln förbju-
der, kan göras. Skulle det visa sig
att den samlade utvecklingen inom
parken ändå leder till en i regeln
förbjuden negativ förändring, skul-
le tekniken med en adaptiv plane-
ring innebära att man då måste
bestämma åtgärder och begräns-
ningar för att återföra förhållande-
na till vad som ryms inom gränsen.
Man måste för att få detta att fun-
gera ha ett organ och ett instru-
ment som hela tiden håller uppsikt
över vad som händer inom området
och som dessutom både får, kan
och ska styra undan när utveckling-
en riskerar gå utöver gränsen.
Detta bygger på teori för adaptiv
miljöplanering (1) och som i sin tur
bygger på forskning om miljökvali-
tetsnormer (2).
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