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Lagar och tillämpningen av dem speglar centrala samhälleli-

ga institutioners förhållningssätt till marken och makten över

den. I Sverige förändrades marklagstiftningen när plan- och

bygglagen (PBL) och naturresurslagen (NRL) trädde i kraft

1987, varav den senare fördes in i miljöbalken 1999. Det är

angeläget att belysa hur dessa lagar tillämpas, inte minst då

en förändring i riktning mot ett hållbart samhälle torde

kräva ett verksamt stöd i lagstiftning och rättstillämpning.

Effekterna av skyddet av riksintressen inom natur, kultur och
friluftsliv i NRL har studerats vad avser de beslutsnivåer som
utgörs av främst kommun och länsstyrelse (25, 68). Dessa studi-
er talar för att skyddseffekten har varit mycket begränsad. Det
faktum att NRL var en ramlag som till stora delar medgav
avvägningar mellan olika allmänna intressen har också innebu-
rit att rättsväsendets förhållningssätt till skyddsvärdena i sig har
varit svårt att få kännedom om (se t.ex. 46).

Att utröna hur lagen om nationalstadsparker (f.d. NRL 3:7,
nu miljöbalken 4:7) har tillämpats är därför av särskilt intresse
då den har ett starkt skaderekvisit och inte ger utrymme för
avvägning mellan olika allmänna intressen (31, 32:4). Den tillå-
ter inte skada på det historiska landskapets natur- och kultur-
värden och ej heller intrång i parklandskap eller naturmiljö
(42). Den för övriga riksintressen giltiga NRL 3:1, nu miljöbal-
ken 4:1, om att utvecklingen av befintliga tätorter, lokalt
näringsliv eller anläggningar för totalförsvaret ej hindras av vad
som stadgas i övrigt i kapitlet, gäller ej för nationalstadsparker.
Därigenom ställs förvaltande myndigheters och det rättsliga sys-
temets förhållningssätt mer på sin spets.  

Den 29 maj 1998 meddelade Regeringsrätten domar i rätts-
prövningar av två planärenden. De gällde fysikcentrum m.m. (45)
samt del av Norra länken (44) och är knutna till Albanoberget i
Stockholms del av Sveriges enda nationalstadspark. Rättsfallen
berör centrala värdeaspekter såsom immateriella kulturvärden,
naturvärden – däribland biologisk mångfald – samt friluftsliv.
Mot denna bakgrund är det av särskilt intresse att studera dem.

Bakgrund

Lagen om nationalstadsparker tillkom sedan parkområden och
kulturmiljöer av riksintresse intill Stockholms innerstad utsatts för
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omfattande exploateringshot i början av 1990-talet (42, 48). De all-
männa utgångspunkterna för lagen anges i propositionen (42:8):

Tillgång till en rik och varierad natur- och kulturmiljö är viktig för människors

välbefinnande. För boende i tätorter är tillgången till parker och grönområden

av stor betydelse både som ett berikande inslag i vardagsmiljön och för att tillgo-

dose behoven av rekreation och friluftsliv. Parklandskap och naturmiljöer i dessa

områden är dessutom ofta bärare av betydande kulturhistoriska värden och

bidrar på så sätt till att ge städerna identitet och karaktär. Vidare har sådana

områden betydelse för människans hälsa och miljö och utgör en förutsättning

för att den biologiska mångfalden skall kunna bevaras i och i anslutning till tät-

orterna.     

Vidare anges att ”Med en nationalstadspark avses ett riksintresse
som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en
tätorts eller tätortsregions ekologi och för människors rekreation”
(42:1), samt att utvecklingen bör inriktas på att ”förstärka områ-
dets natur-, kultur- och rekreationsvärden och att värna den bio-
logiska mångfalden” (42:43). Behovet av särskild lagstiftning för
att skydda historiska landskap motiverades med (42:9):

Det starka exploateringstryck som riktas mot sådana områden och skyddsvärde-

nas komplexitet gör att nuvarande lagstiftning enligt regeringens bedömning

inte alltid ger tillfredställande möjligheter att på ett samlat sätt åstadkomma ett

skydd som är starkt nog för att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande

exploatering och fragmentisering av det historiska landskapet i sådana områden. 

Mot denna bakgrund formulerades följande lagparagraf (f.d.
NRL 3:7, nu miljöbalken 4:7): 

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 parkland-

skap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kultur-

värden i övrigt skadas.

Denna lagtext, som trädde i kraft i januari 1995, kräver sin tolk-
ning. Vad står t.ex. begreppen historiskt landskap, kulturvärden,
naturvärden, naturmiljö, parklandskap, intrång och skada för?
För lagtolkningen ges visst stöd i propositionen. Följande
begrepp definieras: intrång i parklandskap eller naturmiljö
som att ”ta mark i anspråk i de delar av nationalstadsparken
som inte omfattas av tidigare exploateringar” (42:49); historiskt
landskap som ”ett område som har särskild betydelse därige-
nom att det på grund av människans utnyttjande uppvisar eller
representerar ett samhälles värden såväl i form av påtagliga
fysiska spår, som genom kulturellt eller historiskt bestämda
associationer. I vissa tätorter och tätortsregioner i Sverige finns
områden som lämnats i huvudsak oexploaterade och där park-
landskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer flätas samman till
från rikssynpunkt unika landskap av sådan karaktär som avses i
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UNESCO:s arbete, dvs. historiska landskap” (42:8-9); skada
som ”negativ inverkan av någon betydelse” (42:50). Åtgärder i
områden som gränsar till nationalstadsparken får inte leda till
påtaglig skada med utgångspunkt från parkens natur- och kul-
turvärden. Med påtaglig skada avses ”åtgärder som kan ha en
bestående negativ inverkan på de skyddade intressena eller som
tillfälligt kan ha stor negativ inverkan på dessa” (42:49-50).  

En övergripande begreppsanalys kan behöva preciseras med
stöd av sakunderlag i t.ex. ett planärende. Ur detta skall också
kunna erhållas relevanta värden och skadekriterier för bedöm-
ning av sakärendet.  

Nämnda planärenden – fysikcentrum och Norra länken – har
alltså varit föremål för rättsprövning av regeringens beslut.
Denna prövning är i hög grad beroende av sökanden, dvs. den
som överklagat kommunens beslut. Enligt § 1 i lagen om rätts-
prövning av vissa förvaltningsbeslut ”skall regeringsrätten pröva
om avgörandet i ärendet strider mot någon rättsregel på det sätt
som sökanden angivit eller som i övrigt klart framgår av
omständigheterna i ärendet.” Rättsprövningar skall innefatta,
förutom ren lagtolkning, även sådana frågor som faktabedöm-
ning och bevisvärdering samt frågor om beslutet strider mot
kravet på saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen
(39:23-25, 234). 

Tillämpningen av en lag genom rättsprövning formas således
i mötet mellan rättens lagtolkning och det sakunderlag som rät-
ten bedömer som giltigt. Av avgörande betydelse blir därmed
dels vilket sakunderlag som når rätten, dels hur rätten värderar
detta material. Hur rätten hanterar dessa frågor kan tolkas uti-
från vad som når rätten i form av externt underlag och vad som
kommer ut från rätten i form av domskäl och domslut. 

Syfte 

Mot ovanstående bakgrund är syftet med denna studie att belysa
och granska: 

1. rättsfallens sakunderlag (detaljplaner, miljökonsekvensbe-
skrivningar (MKB), sökandens samt kommunens och hög-
skolornas inlagor till rätten), 

2. domskäl och domslut samt  

3. sakuppgifter som framkommit efter rättsprövningen.

Granskningen av sakunderlaget syftar till en bedömning av om
rätten har haft tillgång till ett adekvat och tillräckligt material.
Detta underlag sammantaget med domskäl och domslut ger en
grund för att värdera rättens metod och resultat med avseende
på validitet och reliabilitet, två grundläggande begrepp inom
forskningsmetodik (36). Tillämpade i detta sammanhang avser
de om rättsskipningen kan sägas vara giltig, dvs. om den hante-
rar begrepp, värden och kriterier i enlighet med lagstiftningens
syften samt om rättsskipningen präglas av tillförlitlighet, dvs.
systematik och konsekvens.  
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Metod

Studien baseras på en text- och bildanalys. Regeringens proposi-
tion (42), riksdagens betänkande (49), detaljplaner (60, 63),
MKB (57, 69) samt rättens akter och domar i respektive fall (44,
45) har studerats. De muntliga förhandlingarna i rätten liksom
dess syn på plats har följts i båda målen. Vidare har en av staden
under rättsprövningen refererad utredning (64), som icke ingavs
till rätten, granskats liksom handlingar som inkommit till rege-
ringen under dess förnyade prövning av fysikcentret (27, 55). 
Studien begränsas geografiskt till området vid Albanoberget,
även benämnt Roslagstullsberget, och dess omedelbara närhet.
Domen om Norra länken behandlar även andra områden (44).

Det är ett omfattande material som granskats och en grann-
laga uppgift att göra ett urval för att belysa det. Principen har
därvid varit att med exempel söka visa på huvudlinjer i sakfram-
ställningarna samt belysa bedömningskriterier och framträdan-
de aspekter av projektens konsekvenser. 

I tidigare studier har aktuell lagtext problematiserats (52, se

kapitel 8) samt planernas beskrivning av kulturvärden visats
ha avsevärda brister (53, se kapitel 9). I denna studies beskriv-
ning av sakunderlaget läggs därför mer vikt vid naturvärdena.
Betydelsen av MKB har motiverat att de särskilt lyfts fram. Det
som anges som brister i dem gäller även för detaljplanen i
övrigt. Då det är främst kommuner som försvarar planer vid
rättsprövningar beskrivs ej regeringens yttranden till regerings-
rätten. I målen finns olika antal sökanden. Oavsett antalet
benämns de som sökanden. 

De båda målen har föredragits av samme regeringsrättsse-
kreterare. Ett av fem regeringsråd har ingått i båda målen och
dessutom varit referent i ena målet. Samråd har skett mellan de
båda grupperna av regeringsråd. Synpunkter som meddelats i
ett av målen har därigenom haft en naturlig spridning till det
andra målet. När de båda målen berör samma område refereras
till handlingar i det mål där en ståndpunkt uttrycks tydligast. 

Författaren vill anmäla att han efter förfrågan från sökanden
biträtt med sakkunnigyttranden som behandlar begreppet historiskt
landskap och aspekter av kulturvärden i relation till planerna (2, 15). 

Resultat, analys och kommentarer

Vad som framkommit är värt en detaljerad redogörelse. Av
utrymmesskäl begränsas emellertid denna text till att ge en
övergripande bild av materialet och de frågor som därvid reses.
Resultaten disponeras enligt följande:

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
del 1. Tunnelmynningar samt gång- och cykelväg vid Albanoberget

del 2. Fysikcentrum vid Albanoberget

del 3. Väg genom Lill-Jansskogen 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
De olika projektens placering i landskapet illustreras i figur 1.
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del 1. Tunnelmynningar samt gång- och
cykelväg vid Albanoberget 

Projektet
Anläggningarna – två betongrör från tunnelmynningar för Norra
länken och över dessa en c:a 200 m lång friliggande gång- och
cykelväg (60, 63) – berör Albanobergets förkastningsbrant som
tillsammans med Bellevue och stenstadens front utgör väggar för
landskapsrummet vid Roslagstull (figur 1, 2, 12).

Sakunderlaget
Miljökonsekvensbeskrivningar. Tunnelmynningarna beskrivs
som ett ingrepp i en naturmiljö (69:51), medan uppgifter om
platsens roll som kulturmiljö saknas. Vad gäller gång- och cykel-
vägen saknas helt uppgifter om projektet (57). Adekvata illustra-
tioner av projekten saknas. Med adekvat åsyftas en tydlig, icke
förskönad bild av projektet från relevanta marknära perspektiv.
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FIGUR 1. Planområdet med omgiv-
ningar. De olika projektens 

lokalisering har angivits tunnelmyn-
ningar (A), gång- och cykelväg (B),

fysikcentrum (C) samt väg- och väg-
bro (D). Platser där fotografier tagits

är markerade med (E) för FIGUR 2,
(F) för FIGUR 4, (G) för FIGUR 5-10

och (H) för FIGUR 11. Områdets pla-
cering i parken framgår av kartor

och flygbilder i appendix.
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Sökandens texter. Projekten beskrivs. Gång- och cykelvägen,
c:a 4 m bred och 200 m lång, på skrå längs Albanoberget skulle
medföra att bl.a. minst 15 äldre och medelålders lövträd fälls
(10:5). Från tunnelmynningarna skulle betongrör, vardera 8 m
breda och 5 m höga, komma att sticka ut c:a 10 m från förkast-
ningsbranten (1:6). 

Sökanden menar att anläggningarna skulle medföra såväl
intrång som skada enligt NRL 3:7 (8:10-11) och påverka följan-
de kulturvärden negativt: 

1. förkastningsbranten som inramning för Bellevue som eng-
elsk park, 

2. dess roll för den historiska gränsen mellan stenstaden och
parklandskapet, och

3. immateriella kulturvärden knutna till berget genom bl.a.
bildkonsten.

Sökanden stödjer sig på officiellt material och yttranden från
sakkunniga. För exempel på källor och en fördjupad bakgrund i
dessa avseenden, se kapitel 9. Det finns emellertid skäl att här
referera två yttranden. Magnus Olausson, expert på den engel-
ska parken, ger en bild av dess idé med växelspel mellan gestal-
tade partier och ren naturmark, där Albanobergets mäktiga för-
kastningsbrant är en organisk del av det historiska landskapet
och en del av Bellevueparkens skyddsområde. Han beskriver
också tanken med parken som del i ett gränslöst landskap
(13:2). Carl Magnus Rosell, verksam vid Kommittén för
Stockholmsforskning, sätter in Albanoberget i sitt sammanhang
av det klassiska romerska landskapet, Gustav III:s italienska
resa, den efterföljande namngivningen och hur berget ingår i en
landskapsvision som Rosell menar skulle skymmas av de före-
slagna anläggningarna (14). 

Sökanden anför även att anläggningarna skulle leda till
skada på naturvärden. I ett yttrande tar Bengt Ehnström, forsk-
ningsledare vid Artdatabanken, sin utgångspunkt i bevarandet
av biologisk mångfald och menar att en mycket svag länk i för-
bindelsevägar mellan biologiska kärnområden, som är nödvän-
diga för arters fortlevnad, berörs av anläggningarna. Ehnström
väger samman effekterna av gång- och cykelvägen med fysikcen-
tret (se nedan) och finner att de skulle ”försvaga denna förbin-
delselänk påtagligt” (5:2).     

Kommunens texter. Stockholms stad anför att det aktuella
området, benämnt Roslagsparken, är att betrakta som exploate-
rad mark, samt att förkastningsbranten, och då särskilt vid det
planerade tunnelpåslaget, har utsatts för stenbrytning (3:bil. 2).
Att området i detaljplanen anges som park och natur redovisar
omfattningen av kommunens åtagande i fråga om markpartiets
skötsel och ”har inget att göra med begreppen parklandskap och
naturmiljö i NRL:s mening” (3:9).

Med stöd av en ny, fördjupad utredning (64) framförs att
planområdet nu, till skillnad från tidigare (59), inte definieras
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som en spridningsväg mellan kärnområdena Norra Djurgården
och Ulriksdal utan som en buffertzon och att planen inte står i
strid med det skydd som NRL 3:7 är avsedd att ge naturvärdena
(3:8, 18:5-6).

Vad gäller tunnelmynningarna anförs att de ligger utanför
nationalstadsparken, men även om de inte skulle göra det
menar man att det är fråga om ett exploaterat område och att
anläggningarna därmed inte är i strid med NRL 3:7 (3:9, 14).

Domarna

Rätten behandlar anläggningarna i två olika domar. Beträffande
tunnelmynningarna anses det inte klarlagt att de ligger innanför
gränsen för nationalstadsparken och att NRL 3:7 därför inte är
tillämplig i detta avseende (44:6). För områden som ligger utan-
för parken gäller de grundläggande bestämmelserna i NRL 2:6
första stycket. Där anges bl.a. att mark- och vattenområden som
har betydelse från allmän synpunkt på grund av områdenas
natur- eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så
långt som möjligt skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada natur- och kulturmiljön. Rätten anför i detta avseende 
följande (44:6): 

Regeringsrätten finner vidare att de planerade åtgärderna, som innebär att tun-

nelmynningarna läggs i den i denna del redan förut av stenbrytning påverkade

branten, inte medför någon påtaglig skada på de värden som bestämmelserna i

2 kap. § 6 NRL är avsedda att skydda.

Vad gäller gång- och cykelvägen anför rätten att (45:6):

Den skall dock dras i omedelbar anslutning till ett område som redan tagits i

anspråk för trafikändamål och bergssluttningen är påverkad av senare tids bryt-

ningar. Det område där vägen skall gå fram måste därför i sin helhet anses vara

exploaterat ( jfr vad som nedan sägs under rubriken Fysikcentrum). Det kan där-

för inte anses medföra intrång i nationalstadsparkens parklandskap eller natur-

miljö eller skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.   

Analys och kommentarer

Det officiella sakunderlaget knutet till detaljplanerna har avse-
värda brister. Projekt finns ej med i MKB:n, värdebeskrivningar
liksom adekvata illustrationer lyser med sin frånvaro. Sökanden
söker rätta till dessa brister och anför i övrigt en linje där områ-
dets värden hävdas. Sammantaget får därigenom rätten anses
ha ett tillräckligt sakunderlag. Sökanden anför alltså en värde-
linje, medan staden hävdar att det rör sig om en exploaterad
miljö. Rätten går på den senare linjen. 

Rättens bedömning av intrång i parklandskap eller natur-
miljö kommenteras under rubriken ”Fysikcentrum vid Albano-
berget”. Här fokuseras istället på att rättens domskäl implice-
rar att för att området ”i sin helhet anses vara exploaterat” (en
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utsaga vilken i sig kan ifrågasättas) utesluts att gång- och cykel-
vägen leder till skada på det historiska landskapets natur- och
kulturvärden. Frågan är emellertid vad rätten menar att
”exploateringen” utesluter. Detta behandlas under följande
rubriker: 

1. Är området del av ett historiskt landskap?   

2. Har området natur- och/eller kulturvärden?

3. Uppstår skada på natur- och/eller kulturvärden? 

1. Är området del av ett historiskt landskap? Om rätten
menar att planområdet inte är en del i det historiska landskapet
på grund av ”exploateringen” har den fel, ty av lagens förarbeten
framgår att även exploaterade miljöer, såsom bebyggelsemiljöer,
ingår i ett historiskt landskap (42:8-9). Låt oss istället anta att
rätten menar att området är en del av det historiska landskapet. 

2. Har området natur- och/eller kulturvärden? Menar rätten
att ”exploateringen” gör att det inte finns natur- och kulturvär-
den i området idag? För analysen av denna fråga har vi skäl att
börja med frågan om det någonsin har funnits natur- och/eller
kulturvärden i området. Att döma av domskälen borde rätten
svara ja på den frågan, ty dessa implicerar att någon form av
värden har minskat när åtgärder gjort det till ett ”exploaterat”
område. Alltså måste vi anta att rätten menar att minst en av de
båda värdetyperna (natur eller kultur) någonsin har existerat
och att minst ett av dessa värden har minskat genom att områ-
det påverkats av de av rätten nämnda åtgärderna. 

Nästa fråga är om det finns några natur- och kulturvärden
idag. Härvid måste man ta ställning till varför det fanns värden
som inte längre finns. Rätten kan mena att tidigare påverkan på
området är av den arten att det helt har förlorat sina natur-
och/eller kulturvärden. Låt oss därför penetrera denna möjlig-
het något och då utgå från naturvärden. 

Landskap konstitueras av bl.a. berg, dalar, skog, ängar,
vattendrag och sjöar. Dessa komponenter måste därför rimli-
gen betraktas som olika former av naturvärden. Låt oss därför
anta att rätten menar att åtminstone naturvärden har existerat
i det aktuella området och att en helt opåverkad förkastnings-
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FIGUR 2. Albanobergets 
förkastningsbrant vid Roslagstull

alldeles norr om Stockholms sten-
stad. I förgrunden Roslagsvägen och

till vänster om bilden ligger den
engelska parken Bellevue. I fonden
skymtar Brunnsviken. Två tunnel-

mynningar skall enligt planerna för
Norra länken placeras till vänster

om björken och över dessa en 200
meter lång gång- och cykelväg på

skrå längs berget. För vidare 
förklaring se texten.
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brant och träd intill den representerar naturvärden. 

Dessa värden kan i sin helhet förstöras genom att t.ex. berget
sprängs bort och träden sågas ned. Domskälen implicerar att
genom att ”bergssluttningen är påverkad av senare tids bryt-
ningar”, så har värden minskat. Spåren av ”senare tids brytning-
ar” finns emellertid i en begränsad del av berget och kräver en
nära okulär besiktning för att upptäckas. Förkastningsbrantens
värde kan därför rimligen inte ha minskat på ett avsevärt sätt av
de brytningar som ägt rum. Än mindre kan de värden som trä-
den representerar ha påverkats. Alltså måste en betydande del
av de ursprungliga naturvärdena finnas kvar.

Skulle då det faktum att berget ”ligger i omedelbar anslut-
ning till område som redan tagits i anspråk för trafikändamål”
förta naturvärdet hos förkastningsbranten eller träden i sig?
Roslagsvägen ligger sedan 1700-talets början i dalen mellan
Bellevue- och Albanobergen (14). Den har icke påverkat förkast-
ningsbranten eller träden (jfr. figur 12). 

Dessa överväganden har väsentligen en biocentrisk utgångs-
punkt. Naturen har ett egenvärde. Biologisk mångfald kan vär-
deras utifrån detta perspektiv. En annan utgångspunkt är den
antropocentriska. Naturen värderas med människan i centrum,
t.ex. utifrån friluftslivets centrala begrepp naturupplevelse och
miljöombyte (29:9). Att området ”tagits i anspråk för trafikän-
damål” påverkar vår upplevelse av det. Men upplevelsen av
området är en sak, upplevelsen av landskapsrummets väggar en
annan. Den mäktiga förkastningsbranten utgör som naturele-
ment en fundamental kontrast till trafikens rörelse och den
intilliggande storstaden. Man kan hävda att den därför är en
viktig komponent i upplevelsen av natur och miljöombyte. Låt
oss ändå ligga kvar vid bedömningen att trafiken påverkar
denna aspekt av antropocentriskt definierade naturvärden nega-
tivt. Men är det i så fall rimligt att hävda att den negativa inver-
kan är så stor att dessa former av naturvärden ej längre existerar
(se figur 3)? 

1 7 9

l a g s t i f t n i n g  o c h  r ä t t s t i l l ä m p n i n g

FIGUR 3. Modell till stöd för analys av
nivåer av biocentriska och antropo-
centriska naturvärden samt kultur-

värden (materiella och immateriella)
i ett landskap, här förkastningsbran-

ten vid Roslagstull. Modellen utgår
från ett naturlandskap utan kultur-

värden. Kulturvärdena är således
”nollställda”, medan biocentriska

och antropocentriska naturvärden
existerar och markeras med en

streckad linje. Pilarna i figuren an-
ger effekter skapade av människan.

De fyllda delarna av staplarna för
naturvärdena söker illustrera dagens
ungefärliga värdenivåer. Stapeln för
kulturvärden söker illustrera att det
idag existerar en värdenivå vilken är

uppbyggd av minst tre värden som
markeras med respektive pil. De är

väsentligen opåverkade av de aspek-
ter som har minskat naturvärdena.

För vidare förklaring se texten.



Av ovanstående resonemang ter det sig svårt att dra slutsat-
sen att det idag inte existerar naturvärden i området. Hur är det
då med förkastningsbrantens roll för kulturvärdena? Sökanden
har angivit tre värden vilka har sin utgångspunkt i den engelska
parken, bildkonsten och kontrasten mellan stenstaden och par-
ken (figur 3). De domskäl som anförs minskar åtminstone ej de
två först nämnda värdena.   

För frågan om skada är det av vikt att karakterisera värdena
och söka ange deras storlek. Sökanden menar att natur- och kul-
turvärdena är knutna till växtligheten och förkastningsbrantens
karaktär av naturelement och att de sammantaget måste anses
vara stora. Vi vet alltså inte hur rätten ser på dessa frågor, men
det vore märkligt om den ansåg att den negativa inverkan av
”exploateringen” helt skulle ha förtagit områdets natur- och kul-
turvärden. Låt oss därför anta att rätten menar att någon form
av natur- och kulturvärden finns kvar. 

3. Uppstår skada på natur- och/eller kulturvärden? Då åter-
står frågan om rätten anser att projektet inte medför skada på
områdets natur- och/eller kulturvärden. Ett sådant utfall kan
uppstå i två situationer: 1) de existerande värdena är så små att
den förändring i negativ riktning som krävs för att inga värden
skall återstå är mindre än den som definierar lagens rekvisit för
skada, dvs. negativ inverkan av någon betydelse, eller 2) förän-
dringen är så liten att skada inte uppstår.

Om man anser att områdets natur- och kulturvärden är av
minst ”någon betydelse”, vilket ter sig rimligt, faller det första
alternativet bort. Är då den omgestaltning till följd av en gång-
och cykelväg ”på skrå” längs förkastningsbranten en negativ
påverkan av någon betydelse? Här kan vi jämföra med de åtgär-
der som har skett i området i form av brytning av berg och att
området tagits i anspråk för trafikändamål, vilka rätten tar som
intäkt för att hävda att områdets värden är påverkade i en nega-
tiv riktning som uppenbarligen är av någon betydelse. Måste då
inte gång- och cykelvägen också vara en negativ inverkan av
någon betydelse? I så fall är den logiska följden av domskälen
att detaljplanen leder till skada på områdets natur- och/eller
kulturvärden, alltså tvärtemot domslutet. 

Det enda kriterium som rätten angivit för skada på det histo-
riska landskapets natur- och kulturvärden är ”storlek och synin-
tryck”. Rätten gör det i sin behandling av fysikcentret (se nedan).
Applicerat på gång- och cykelvägen längs förkastningsbranten
torde synintrycket påverkas i negativ riktning av någon betydel-
se och därmed medföra skada. Detta påverkar både kulturvär-
den och antropocentriska naturvärden.

Rätten berör inte inverkan av gång- och cykelvägen på den
biologiska spridningsvägen genom den avverkning av träd som
skulle krävas. Dessa aspekter är främst knutna till biocentriska
naturvärden. Inget av domskälen minskar vegetationens värden
i detta avseende. Det är anmärkningsvärt att rätten på intet sätt
kommenterar denna fråga.  
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Vi vet ej var rätten börjat respektive avslutat sin eventuella
analys. Men om den kommer fram till en bedömningsprincip att
tidigare påverkan i negativ riktning legitimerar nästa negativa
påverkan är det en tillämpning av miljölagstiftningen som är
bekymmersam. Vad värre är, det finns skäl att tro att regerings-
rätten har knäsatt detta förhållningssätt. Rättens behandling av
tunnelmynningarna och betongrören för Norra länken är ett av
flera tecken som tyder på det. Som skäl för att dessa inte skulle
utgöra en bestående negativ inverkan på de skyddade intresse-
na, dvs en påtaglig skada, anger rätten att de läggs i en del av
förkastningsbranten som redan påverkats av stenbrytning. Det
blir här tydligt att en liten, knappt synlig, negativ förändring får
legitimera en mycket påtaglig negativ förändring. 

Avslutningsvis ser jag skäl att kommentera domarna med
citat ur tidigare handlingar från Stockholms stad:

Bergets kant under Roslagstulls sjukhus är kraftfull, oförstörd vacker. Tunnel-

påslaget med ovanliggande gång- och cykelväg är ett känsligt ingrepp i berget

(62:13). Den karaktäristiska bergsväggen vid Roslagstull utgör en tydlig vägg i

gaturummet och landskapsrummet som förstörs av tunnelpåslaget (61:23).

del 2. Fysikcentrum vid Albanoberget

Projektet
Fysikcentret, avsett för Stockholms Universitet och Tekniska
Högskolan (KTH) (här benämnda högskolorna), var tänkt att bli
en 210 m lång och 25 m hög byggnad med en storlek på c:a 35 000
kvm, vilket motsvarar 3.5 hötorgsskrapor. Byggnadens höjd mot-
svarar ett normalt sexvåningshus från 1800-talets slut i innersta-
den. Husets höjd över havet, tillika Brunnsvikens yta, skulle bli
38.5 m (+38.5 m). En kupoldel skulle få höjden +50.5 m. Av cen-
trets fasad mot Brunnsviken avsågs hälften vara glasad, varav ett
sammanhållet glasparti skulle bli 13 x 120 m stort. Huset skulle
komma att dölja större delen av Albanobergets norra sluttning vil-
ken utgör en vägg för landskapsrummen vid Haga-Brunnsviken,
Albano och Norra Djurgården (figur 1 och 4).
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FIGUR 4. Vyn från Kungl. begrav-
ningsplatsen i Hagaparken mot syd-

ost. Till vänster i bild Kräftriket, i
mitten Albanoberget och till höger

Bellevue. Fysikcentret skulle placeras
vid den gula byggnaden vid

Albanoberget. Kommunen och hög-
skolorna har aldrig presenterat en

bild av hur centret skulle te sig från
det nära parklandskapet. Fotot är

taget med en vidvinkelkamera som
gör att avståndet i djupled uppfattas
som längre än det i själva verket är.



Sakunderlaget
Miljökonsekvensbeskrivningen. Adekvata illustrationer av
projektet saknas. Texten om kulturvärden berör endast bebyg-
gelsen vid f.d. Roslagstulls sjukhus och är således mycket brist-
fällig (jfr. kapitel 9). Avsnittet om naturvärden utgår från
dimensionen biologisk mångfald. Området anges som en svag
länk där spridningsmöjligheterna bör förbättras (57:9): 

Den befintliga vegetationen är därför värdefull. Vegetationen utgörs av en näst

intill sammanhängande bård sparad naturmark, bitvis mycket smal, med ädla

lövträd, tall och björk. 

Konsekvenserna för naturvärdena beskrivs inte. När det anges
att ”Den föreslagna byggnaden vid bergets norrsluttning har pla-
cerats nedanför slänten och lämnar skogsbacken till största
delen orörd” beskriver det situationen 95-05-30 (57:10). Senare
under planprocessen förskjöts byggnaden 25 m in i ovan nämn-
da naturmark utan att MKB:n ändrades. 

Denna del av studien har för enkelhetens skull delats upp under
följande rubriker:

• Uppstår skada på det historiska landskapets antropocentris-
ka natur- och/eller kulturvärden?

• Uppstår intrång i parklandskap eller naturmiljö eller skada
på det historiska landskapets biocentriska naturvärden?

Uppstår skada på det 
historiska landskapets antropocentriska 
natur- och/eller kulturvärden?

Sakunderlaget
Sökandens texter. Sökanden menar att byggnaden skulle skada
följande värden i det historiska landskapet: 

1. det engelska parklandskapet vad gäller dess gränslöshet och
fond för siktlinjer, 

2. friluftsliv vad gäller naturupplevelse och miljöombyte,

3. den tydliga gränsen mellan stad och parklandskap vid
Roslagstull – Norrtull samt

4. grundkaraktären av hus i park i institutionsbältet. 

Man stödjer sig på yttranden från olika officiella instanser och
sakkunniga. För en fördjupad bakgrund se kapitel 9. Det finns
skäl att återge några av sökandens citat (9:11) ur Stockholms och
Solna kommuners program för planering inom området från
1992 (58:22):

Ur friluftslivets synpunkt är den omgivande kultur- och naturparkens storlek

och natursköna landskap viktiga förutsättningar för upplevelsen, som ej får stö-
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ras av förändringar inom institutionsområdet. Eventuell ny bebyggelse inom

institutionsområdet måste anpassas till landskapets karaktär så att dess natur-

värden inte försämras. 

Det innebär att landskapsanalysen skall ges stor betydelse som underlag för

bedömning av förändringsmöjligheter. Landskapets topografi med skogsbackar

och öppna dalstråk, skogsbryn som naturliga gränser mot öppna partier, särskilt

värdefulla naturpartier m.m. är viktiga att beakta. Institutionsområdets gräns

mot naturområdet i öster bör ej ändras så att den forna jaktparkens öppna fält

och skogsklädda höjder störs av bebyggelse. Inte heller får några förändringar

ske som stör det natursköna landskapet kring Brunnsviken.

Mer specifikt uttrycker staden vikten av Albanobergets norra
sluttning i ett förslag till översiktsplan för området (61:24) vilket
sökanden bifogat (10):

Inom avgränsat bebyggelseområde finns en vegetationsklädd norrsluttning som

är av största vikt som landskapselement och som fond i siktlinjerna från

Hagaparken. 

Sökanden citerar även Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (47, 54:25): 

Om känslan av att vara nära naturen kan upprätthållas kommer området att

kunna förbli en oas för stressade stadsbor. Här ligger områdets verkligt strate-

giska kulturhistoriska värde. Det innebär att Brunnsvikens parkrum måste beva-

ras och att inga störande element får tränga sig på.

Hur ter sig då fysikcentret sett från parklandskapet? I plan-
handlingarna redovisas det i en skissartad teckning från vad
som kan uppfattas som Kräftriket (60:13). Först i samband med
den muntliga förhandlingen i rätten presenteras projektet i ett
bildmaterial (7). Där saknas illustrationer av projektet från det
kringliggande parklandskapets marknivå (Norra Djurgården,
Bellevue, södra Hagaparken), medan en bild från Koppartälten
vid pelousen i Hagaparken redovisas. Efter studium av denna
bild hävdar sökanden att den är felaktig och att centrets synlig-
het i verkligheten skulle bli mer än dubbelt så stor (11, 12:6-10)
(figur 5-7).   

Kommunens och högskolornas texter. De hävdar att deras
bildmaterial är korrekt (16:5-6) och menar bl.a. att (18:8-9): 

Genom byggnadens böjda form och att den vänder en gavelspets mot

Brunnsviken kommer dess storlek och längd emellertid inte att kunna upplevas

annat än på nära håll inom industriområdet. Sedd på längre håll, från

Brunnsvikens vatten eller pelousen vid Haga, syns huvudbyggnaden utan att

dominera utsikten. Jämfört med de byggnader som rivs är inverkan positiv.

Huvudbyggnadens byggnadskropp sedd från t.ex. Hagaparken sticker inte upp

så att den bryter stadslandskapets silhuett. 

Kommunen anför vidare att en modifiering av husets höjder och
läge lett till att (17:4-5):
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FIGUR 5. Vyn från Koppartälten 
vid pelousen i Haga 1997. 

(Foto ur ref. 7.)

FIGUR 6. Vyn från Koppartälten vid
pelousen i Haga 1997. Detalj-

förstoring av den plats där fysikcentret
skulle komma att placeras. 

(Foto ur ref. 7.)

FIGUR 7. Detaljförstoring av exploatö-
rens bild av fysikcentrum vid rättspröv-

ningen. Sökanden hävdade att denna
bild var gravt manipulerad och att den

verkliga synligheten skulle bli mer än
dubbelt så stor. Sökanden menade att

huset skulle bli högre samt ha en större
utbredning i sidled. Dessutom hävdades

att grönska påförts i jämförelse med 
FIGUR 5 OCH 6 (se pil till höger) samt att

grönska som ligger bakom centret
nyttjats för att dölja byggnaden

(se pil till vänster). (Foto ur ref. 7.)
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FIGUR 10. Regeringsrätten upphävde detalj-
planen för fysikcentrum p.g.a. en väg i Lill-
Jansskogen. Exploateringsintressenterna
ville därvid att regeringen skulle ta bort den
del av planen som underkänts av rätten och
sedan godkänna resten. Miljöorganisa-
tioner bedrev samtidigt en kampanj mot att
felaktig information från exploatören även
skulle få gälla som beslutsunderlag i rege-
ringen. I det skedet lämnade exploatören in
ett nytt bildmaterial till regeringen hösten
1998 (55). Här visas en detaljförstoring av
det. Sökanden menade att denna bild var
korrekt med avseende på höjd och utbred-
ning i sidled, men att den nedre delen av
bilden täckts med påförd grönska samt
grönska som i verkligheten skulle ligga ba-
kom centret (se pilar). Den verkliga synlig-
heten av centret skulle, enligt sökanden, bli
c:a 25 procent större (27). (Foto ur ref. 55.)

FIGUR 8. Vyn från Koppartälten vid
pelousen i Haga 2002 med fysikcen-
trum byggt. Skillnaden i landskaps-
bild jämfört med FIGUR 5 kan jämfö-
ras med Regeringsrättens utsagor i
domen (se texten).

FIGUR 9. Vyn från Koppartälten vid
pelousen i Haga 2002 med fysikcen-
trum byggt. Detaljförstoringen kan
jämföras med de bilder av centret
som exploatören presenterat i olika
stadier, se FIGUR 7 OCH 10.



Roslagsberget fortsätter att dominera ut mot Brunnsviken och Hagaparken, som

det alltid gjort, och som Gustav III och hans arkitekter avsåg.....Sett från pelou-

sen bryter huset inte horisonten och bergsplatåns lövträd rår över huset. 

Om centrets fasad anförs (17:5):

Fördelningen av öppna och slutna partier har medvetet valts för att just åstad-

komma en uppdelning av fasaden. Det glasade partiet innebär att huset är en

levande miljö även under kvällstid, vilket har en positiv verkan i det låglänta

landskapet utanför. 

Kommunen menar att institutionsbältet karakteriseras av ”bygg-
nader i park” som mycket väl kan vara storskaliga bara de är
medvetet infogade i landskapet (18:4).

Domen
Rätten anför att (45:10-11):

Nästa fråga att besvara är då om byggnaden kan anses skada det historiska land-

skapets natur- och kulturvärden i övrigt. Härvid blir byggnadens storlek och

synintrycket av den från olika områden inom nationalstadsparken av betydelse. 

Regeringsrätten har i denna del haft tillgång till olika ritningar och illustra-

tioner och också besökt platser inom nationalstadsparken från vilka byggnaden

kommer att bli synlig. De platser som främst är aktuella är Kräftriket, Kungliga

begravningsplatsen samt pelousen och koppartälten i Hagaparken. 

Anmärkas skall att byggnadens svängda form gör att den knappast i sin hel-

het kommer i blickfånget från någon av de angivna platserna. Den är inte heller

den enda byggnad som – beroende på varifrån man betraktar området – höjer

sig över horisontlinjen eller framträder inom trädridån. Ett flertal byggnader har

denna effekt. Vad särskilt gäller synintrycket från Kräftriket påverkas detta

påtagligt av de omkringliggande anläggningarna, bl.a. den tungt trafikerade

Roslagsvägen. Tillkomsten av ytterligare en byggnad, om än av betydande stor-

lek, kan inte anses leda till någon skada på de angivna värdena. Inte heller syn-

intrycket från pelousen och koppartälten i Hagaparken torde komma att påver-

kas 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 syn-

bild. Sedd från Kungliga begravningsplatsen torde byggnaden komma att fram-

träda mot horisonten över trädsilhuetten. 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.

Sammantaget finner Regeringsrätten att tillkomsten av byggnaden inte kommer

att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Analys och kommentarer   
Det officiella sakunderlaget knutet till detaljplanen har avsevär-
da brister. Det saknas adekvata värdebeskrivningar och illustra-
tioner. Sökanden söker rätta till dessa brister och anför i övrigt
en linje där områdets värden hävdas. Sammantaget får därige-
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nom rätten anses ha ett tillräckligt sakunderlag. Det innebär
emellertid inte att det är ett entydigt sakunderlag. Rätten har
fått brottas med både frågan om hur projektet ser ut och vilka
värdena är. 

Följande aspekter behandlas vidare: 

1. Rättens hantering av värden och skadekriterium

2. Exempel på undertryckt information

3. Värdefrågan 

1. Rättens hantering av värden och skadekriterium. Liksom
när det gäller förkastningsbranten vid Roslagstull anger inte rät-
ten hur den ser på värdefrågan, dvs. utgångspunkten i själva
bedömningen. Detta är ett kritiskt problem, ty utan värden finns
heller ingen grund för kvalificering av det skadekriterium som
anges, nämligen ”byggnadens storlek och synintrycket”. Kriteriet
implicerar emellertid att rätten menar att det finns minst ett
värde som centrets inverkan skall jämföras med. Men det är allt-
så oklart vilket eller vilka. Genom att penetrera domen kan vi
emellertid se hur rätten hanterar sin värdering och specificerar
vissa skadekriterier.

a. De platser som främst är aktuella är Kräftriket, Kungliga begravningsplatsen

samt pelousen och koppartälten i Hagaparken. Anmärkas skall att byggnadens

svängda form gör att den knappast i sin helhet kommer i blickfånget från någon

av de angivna platserna. Den är inte heller den enda byggnad som – beroende på

varifrån man betraktar området – höjer sig över horisontlinjen eller framträder

inom trädridån. Ett flertal byggnader har denna effekt. 

Utgångspunkterna för bedömningen – ”de angivna platserna” –
påverkar naturligtvis synintrycket. Frågan är därför om inte fler
platser borde ha valts för att få en fylligare bild av projektets
inverkan. Varför väljer t.ex. rätten att inte betrakta projektet
från Lill-Jansskogen på Norra Djurgården trots att det är ett
perspektiv som förs fram av sökanden (10)? Därifrån ser man
husets fasad framifrån, dvs. det håll där huset kanske är som
mest synligt (se figur 4 i kapitel 11).

Rätten utför sin syn i januari månad. Inom trädridån ser den
hus, vilket får ursäkta hus framför trädridån. Sommarbilder ger
en annorlunda belysning av frågan (figur 4). Trädridån är
lövad. Landskapsrummets väggar har slutits. Synintrycket är
förändrat. Men det är att märka att rätten anger just synligheten
av hus liksom att hus höjer sig över horisontlinjen som något
negativt. Därmed, och det är viktigt, har den också antytt vissa
skadekriterier som det finns fog för.

b. Vad särskilt gäller synintrycket från Kräftriket påverkas detta påtagligt av de

omkringliggande anläggningarna, bl.a. den tungt trafikerade Roslagsvägen.

Tillkomsten av ytterligare en byggnad, om än av betydande storlek, kan inte

anses leda till någon skada på de angivna värdena. 
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För rätten ger ”de omkringliggande anläggningarna” upphov till
ett synintryck som uppenbarligen är negativt. Det får i denna
del av domen urskulda ytterligare byggnadsvolymer. Med det
bildmaterial rätten i denna del har tillgång till är det tydligt att
berget, en av landskapets storformer, i hög grad skulle döljas av
byggnaden. Detta är dock inget som rätten kommenterar.

c. 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. 

Återigen åberopas byggnader inom trädridån, medan centret
hamnar framför trädridån. Men frågan är vilken bild av projek-
tet rätten bedömer ärendet utifrån. Då rätten i hög grad synes
lita på staden i andra avseenden kan man spekulera i att det är
stadens och högskolornas bild som man utgår ifrån. Då blir
möjligen domskälen mer begripliga. Men, vad menar rätten det
är som gäller: Påverkas synintrycket inte i ”någon omfattning”
eller i ”marginell utsträckning”?

d. Sedd  från Kungliga begravningsplatsen torde byggnaden komma att fram-

träda mot horisonten över trädsilhuetten. 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. 

Återigen impliceras att ”framträda mot horisonten över träd-
silhuetten” är ett skadekriterium och att en negativ förändring
får legitimera en annan negativ förändring. Jämför emellertid
domskälen med figur 4 (se även figur 2 och 3 i kapitel 11).

Finns det någon byggnad som framträder på ett sätt som kan
jämföras med en 210 meter lång och 25 meter hög byggnad
med en volym på 3.5 hötorgsskrapor? 

Det faktum att rätten från vissa perspektiv saknat och från
andra perspektiv haft gravt missvisande illustrationer av pro-
jektet kan, med hänsyn till domskälens utformning, tolkas
som att rätten missbedömt synintrycket. Men domen blir
ändå märklig då anläggningar i en del av domen anges påver-
ka synintrycket påtagligt och implicit negativt, medan en
mångfalt större anläggningsvolym så som den skulle framträ-
da från t.ex. Kungl. begravningsplatsen, ej motiverar rätten
till samma ställningstagande. Av det tidigare redovisade
framgår att rätten menar att om något påverkar i marginell
utsträckning så är det alltså inte skada, men synintrycket
ifrån denna del av landskapet kommer att påverkas avsevärt
mer än marginellt. 

e. Sammantaget finner Regeringsrätten att tillkomsten av byggnaden inte

kommer att skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt.

Uteslut meningens första ord – sammantaget – och domen talar
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ett annat språk. Hur ska då meningen tolkas? Minst två möjlig-
heter föreligger. Rätten kan mena att den uppfattar att byggna-
den från vissa perspektiv påverkar värden negativt, medan från
andra håll så ej är fallet. Om rätten har resonerat så måste det
ifrågasättas. Om en anläggning i något avseende, dvs. i det aktu-
ella fallet, från något enda relevant perspektiv leder till skada på
skyddsvärdena måste den anses vara lagstridig. I detta fall är de
centrala perspektiven de från det omkringliggande landskapet
Norra Djurgården och Haga-Brunnsviken, varav det förra över
huvud taget ej kommenteras av rätten (jfr. kapitel 11, figur 4).

En annan tolkning är att ”sammantaget” står för att tidigare
skador på skyddsvärdena får urskulda nya skador. Det är kanske
den mest sannolika tolkningen (jfr. tidigare i texten). Den lång-
siktiga konsekvensen av denna lagtillämpning är att den öppnar
för en fortgående värdeerosion.  

Sammanfattningsvis, analysen av domen motiverar ett ifrå-
gasättande av rättens perspektivval, validiteten i det sätt som
skadekriteriet ”storlek och synlighet” hanteras samt det faktum
att domskälen och slutsatserna av dessa är inbördes motsägelse-
fulla. Men det mest problematiska är att tidigare skador på
skyddsvärdena får urskulda nya skador. 

2. Exempel på undertryckt information. Ett sätt att närma sig
värdefrågan är att studera om och i så fall vilken information till
rätten som har undertryckts. Studiet av rättsfallets akt visar att
rätten inte har haft en helt lätt uppgift i det att stadens och,
märk väl, högskolornas texter är fulla av det som rätteligen bör
benämnas desinformation. Här skall tre exempel ges:

a. Det är numera klarlagt att kommunens och högskolornas
bild av centret sett från Koppartälten i Haga var gravt felaktig
(55). Den verkliga synligheten är dubbelt så stor som den som
visades för rätten (figur 5-10). Att något fel i bildmaterialet
skulle föreligga förnekades under rättsprövningen av kommun-
en och högskolorna (19:5-6). 

b. När sökanden för fram ovan nämnda citat från Stockholms
och Solnas program från 1992 (58:22) om att naturskönheten
och landskapsbilden ej får störas av förändringar inom institu-
tionsområdet hävdar staden och högskolorna att programmet
”förlorat mycket i betydelse med riksdagens antagande av försla-
get som utgör 3 kap. 7 § NRL.” (19:3). Så är emellertid icke fal-
let. I propositionen anges att (42:37):

Regeringen delar promemorians uppfattning, som stöds bl.a. av länsstyrelsen

och av föreningen Haga-Brunnsvikens vänner, att det av kommunfullmäktige i

Stockholms och Solna kommuner antagna gemensamma programmet för områ-

det i huvudsak bör kunna utgöra utgångspunkt för ett närmare planerings- och

åtgärdsarbete, som även bör omfatta områdets övergripande förvaltnings- och

utvecklingsfrågor. 
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I linje med detta anger länsstyrelsen i en rapport till rege-
ringen 1996 att samma program utgör den ”viktigaste
utgångspunkten för fortsatt översiktlig planering av områ-
det” (33:15).

c. När sökanden refererar till RAÄ enligt ovan (47, 54:25)
menar staden att citatet gällde den s.k. Japanskrapan och ej
är tillämpligt på centret. RAÄ:s utredning skedde mot bak-
grund av ett regeringsbeslut (41) att med stöd av NRL 6:2
begära att Stockholms och Solna kommuner skulle redogöra
för hur de ämnade tillgodose kulturmiljövårdens intressen
inom det område som sedan blev nationalstadspark. I utred-
ningen nämns inte med ett ord ”Japanskrapan”. Däremot
anges exempel som är tillämpliga på fysikcentret (47): 

Det innebär att Brunnsvikens parkrum måste bevaras och att inga urbana

element får tränga sig på. Vissa olyckliga exploateringar har redan skett i

Brunnsvikens nordvästra hörn, t.ex. Scandic hotell, vilket mycket tydligt visar

hur storskalig bebyggelse i utkanten innebär ett markant intrång i landskaps-

rummet och en stor påverkan på landskapsupplevelsen. 

Detta är exempel från en omfattande vilseledande verksamhet
som naturligtvis medfört svårigheter för rätten att få klarhet i
värdefrågan. De visar samtidigt vilka som har uppfattats som
centrala värden och att projektets sanna påverkan uppenbar-
ligen ej tål att jämföras med dem (jfr. figur 11 samt kapi-

tel 11, figur 1-4).

3. Värdefrågan. Om man analyserar Albanobergets värden i
denna del framträder en bild som liknar den för förkastnings-
branten vid Roslagstull (se figur 3). Naturmiljön har drabbats
av sentida exploateringar som minskat dess biocentriska och
antropocentriska naturvärden. Men fortfarande finns betydan-
de värden kvar. Detsamma gäller kulturvärdena (se kapitel 9).

Det historiska landskapets övergripande värden i området
kan sammanfattas som: 1) landskapet och landskapsbilden,
vari ingår delvärdena Norra Djurgården, Brunnsvikens engel-
ska parker och en tydlig gräns mellan stad och land, samt 2)
institutionsbältet vari ingår delvärdena f.d. Veterinärhög-
skolan och f.d. Roslagstulls sjukhus (se kapitel 9).

Förutsatt att dessa värden är giltiga så får enligt lagen
inget av dessa värden skadas av tillkommande hus eller
anläggningar. Låt oss då fokusera på landskapet och land-
skapsbilden som är grundläggande natur- och kulturvärden i
nationalstadsparken (se kapitel 8 och 9). De är basala för
människors rekreation och friluftsliv, liksom för områdets
ekologiska värden inklusive dess biologiska mångfald, men
det är också landskapet och landskapsbilden som i hög grad
har stimulerat till områdets speciella kulturvärden.
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En central fråga för rättsskipningen är således vad det
innebär att något underordnar sig och inte skadar landskapet
och landskapsbilden. Grundläggande är härvid att inte bryta
horisontlinjer, att t.ex. bebyggelse ”bäddas in i grönska” och
att landskapsrummets väggar respekteras (24:43, 60; 65:26,
39). Men utöver de nämnda aspekterna behöver en anlägg-
nings eller byggnads form, storlek, färg, belysning och materi-
alval värderas vad gäller påverkan såväl dag som natt. Frågan
handlar bl.a. om balans mellan landskapets topografi samt
volymer och höjder hos hus och anläggningar. Det minsta
som måste respekteras är landskapets storformer. Dessa får
t.ex. inte döljas utan måste framträda som just dominerande
för att inte landskapets egenvärden ska förtas. 

Vi kan känna igen denna typ av kriterier i Stockholms och
Solna kommuners program för planering inom aktuellt områ-
de från 1992 (58:22) och som sökanden citerat (se ovan).
Dessa förhållningssätt harmonierar med de centrala begrep-
pen för friluftsliv – naturupplevelse och miljöombyte – liksom
de värden som utgår från det engelska parklandskapet, så
som de beskrivits i ett yttrande till rätten av konsthistorikern
Magnus Olausson (13):

Brunnsvikenområdet utgör en enhet där varje enskilt landskapsparti bildar

en ej utbytbar del av helheten. Denna helhet präglas av en växling mellan

kultiverade parkpartier och ren naturmark. De främsta historiska kulturvär-

dena i området, som är av helt överordnad art, utgörs av de under 1780-talet

anlagda engelska parkerna Haga, Bellevue och Tivoli, samtliga ritade av

Fredrik Magnus Piper. Denne trädgårdsskapare utgick alltid från topografis-

ka särdrag och renodlade dem ytterligare i de olika parkerna. Ett annat kän-

netecken var tydligt utsparade siktlinjer med klart angivande av fondmotivet.

Detta utgjordes inte sällan av en höjdpunkt i terrängen. Ett dylikt exempel är

Roslagstullsberget med Albano som utgör fondmotiv till perspektivet vilket

utgår från den stora pelousen i Hagaparken. På detta vis ville Piper skapa

känslan av ett gränslöst landskap med fria in- och utblickar.  

Det finns slutligen skäl att citera Stockholms stadsbyggnads-
nämnd år 1995 (66):

Nationalstadsparken definieras bl.a. av att parken ska dominera över byggna-

der och inte tvärt om. Husen ska stå fritt i park och grönskan ska vara det

väsentliga. När det gäller den föreslagna utformningen på Fysikcentrum döl-

jer byggnaden trädtopparnas horisont och dominerar landskapet genom sin

höjd och längd. 

Nämnden gav stadsbyggnadskontoret i uppdrag att söka nya
lösningar för projektet. En miljöanpassad lösning togs också
fram under sommaren 1995. Då byggintressena ej accepterade
förändringar i projektet släppte staden fram den nuvarande
planen efter vissa smärre förändringar. Det var då som bygg-
naden ”förskjöts” in i naturmark (se nästa avsnitt). 
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FIGUR 11. Utblickar från Haga vid Gustav III:s paviljong före och efter fysikcentrets uppförande och en björks
hädangång. För jämförande bilder före och efter centrets tillkomst, se även KAPITEL 11, FIGUR 1-4.
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Uppstår intrång i parklandskap eller 
naturmiljö eller skada på det historiska 
landskapets biocentriska naturvärden?

Sakunderlaget
Sökandens texter. Sökanden menar att centret genom schakt-
ning i Albanobergets naturmark och fällning av 30-40 träd i en
svag biologisk länk skulle leda till intrång i parklandskap eller
naturmiljö och skada det historiska landskapets naturvärden (4,
8, 9). Sökanden stödjer sig på stadens utredning om naturvär-
den från 1992 (59), MKB:n från 1995 (57:9) samt yttranden från
forskningsledaren Bengt Ehnström vid Artdatabanken.
Ehnström menar att centret berör en mycket svag länk i biolo-
giska förbindelsevägar samt att effekten av fysikcentret sam-
mantagen med gång- och cykelvägens dito skulle ”försvaga
denna förbindelselänk påtagligt” (5:2). Han påpekar också vik-
ten av successioner av födosubstrat för hotade arter och menar
att planen även skulle leda till negativa effekter i det avseendet
(6:1) samt att centret genom sin längd och höjd skulle skapa ett
fysiskt hinder för organismers möjlighet att utnyttja den viktiga
spridningskorridoren mellan Norra Djurgården och Haga,
”Många av insektsarterna rör sig under trädtoppshöjd i sina
migrationer”, och huset överstiger denna höjd (6:3). Till detta
lägger Ehnström följande kommentar mot bakgrund av att c:a
hälften av centrets norra fasad skulle vara glasad (6:3):

Många insektsarter är endast flygaktiva under nattetid. Detta är mest påtalat

hos mellan ett och två tusen fjärilsarter, men uppträder även hos en mängd av

andra insekter, bl.a. flera rödlistade skalbaggar inom området. I en huskropp

samt ett nytt väg- och parksystem med en mängd belysningspunkter inom detta

område medför även detta en negativ inverkan för nattaktiva arter genom att

arterna låses fast vid ljuskällan under lång tid för att sedan lätt falla offer för

predatorer som fåglar och fladdermöss.

Kommunens och högskolornas texter. Det anförs att planom-
rådet i en ny utredning (64), till skillnad från tidigare, inte defi-
nieras som en spridningsväg mellan kärnområdena Norra
Djurgården och Ulriksdal (18:5-6) utan som en buffertzon och
att den nya utredningen ger stöd för att planen i inget avseende
står i strid med det skydd som NRL 3:7 är avsedd att ge natur-
värdena. 

Christer Wiklund, professor i ekologisk zoologi vid
Stockholms Universitet, kommenterar Bengt Ehnströms första
yttrande (5). Wiklund anger att han tagit del av detaljplanen
med MKB. Han menar att ”...jag kan inte inse att Fysikcentrum,
sin avsevärda storlek till trots, skulle innebära någon försämring
av nämnda förbindelselänk, särskilt inte i beaktande av nuva-
rande tämligen omfattande bebyggelse i området” (22:2). 

Christina Wikberger, ekologkonsult, begränsar sin bedöm-
ning till själva fysikcentrumbyggnaden. ”Påverkan under bygg-



tiden vilket skulle kunna påverka naturvärdena bedöms ej.” Hon
menar att det i den naturmark som skulle komma att påverkas
finns delar ”av högre värde (8 äldre tallar) som inte går att ersät-
ta på kort sikt, men har för den övergripande spridningsfunk-
tionen troligen en mindre påverkan” (21:1-2). 

Domarna
Rätten prövar först om intrång i parklandskap eller natur-
miljö kan uppstå och anför att (45:9-10):

Som har anförts av kommunen skall byggnaden uppföras inom ett i huvudsak

exploaterat område. Större delen av området utgörs i dag av asfalterad mark.

Där finns också två byggnader som avses rivas, renhållningsstationen och för-

bränningsanläggningen. Åtgärderna kommer dock att medföra vissa ingrepp

i naturen, bl.a. schaktning och trädfällning. 

Överfört på förhållandena i detta mål innebär det som Regeringsrätten

anfört i det tidigare målet att en sammanlagd miljöförbättring av det område

där byggnaden skall uppföras inte medför att åtgärden blir tillåten om den

samtidigt innebär ett intrång i parklandskap eller naturmiljö. Ostridigt är att

vissa ingrepp kommer att göras genom schaktningen och trädfällningen. Den

fråga som skall besvaras är därför i första hand om de delar av området där

dessa ingrepp skall göras kan betecknas som parklandskap eller naturmiljö

och – om så är fallet – åtgärderna kan anses medföra en så obetydlig negativ

effekt att det kan bortses från dem. 

I lagen eller förarbetena ges inte någon direkt definition av begreppen

men i motiven (a. prop. s. 49) sägs att de reglerade åtgärderna inte får med-

föra intrång i parklandskapet eller naturmiljö, ”dvs. ta mark i anspråk i de

delar av nationalstadsparken som inte omfattas av tidigare exploateringar.”

Helt klart är att det område som krävs för byggnaden inklusive för åtgärder,

t.ex. schaktning, som avses göras i anslutning till den, ligger i en ”del” som

omfattas av tidigare exploateringar. Motiven för bestämmelsen ger därför

närmast vid handen att det nu aktuella ianspråktagandet av naturmark inte

skulle hänföras till intrång i naturmiljön. Detta stöds också av motivuttalan-

det om att Fysikcentrum avses uppföras eftersom det måste stått klart att

detta skulle kräva åtminstone något ingrepp i naturmark. För att de områden

där ingrepp kommer att ske inte skall omfattas av lagrummet krävs dock att

de inte skall anses vara parklandskap eller naturmiljö. Det torde vara helt

klart att de aktuella områdena inte kan anses vara parklandskap. Från detta

bortses därför i detta sammanhang. Regeringsrätten finner att i begreppet

naturmiljö ligger att det skall vara fråga om ett område av en viss storlek. En

mindre yta med enstaka träd i en i övrigt helt exploaterad omgivning kan inte

betecknas som naturmiljö. Regeringsrätten kommer därför till slutsatsen att

ett uppförande av Fysikcentrum inte innebär intrång i parklandskap eller

naturmiljö.  

Rätten anför även följande (45:11):

Sökandena har också invänt att byggnaden kommer att störa de biologiska

spridningsvägarna och åberopat utredning till stöd härför. Kommunen och

högskolorna har åberopat utredning av annan innebörd. Regeringsrätten fin-
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ner att vad som anförts i denna del inte medför att beslutet strider mot den

angivna bestämmelsen i NRL.

Analys och kommentarer
Det officiella sakunderlaget knutet till detaljplanen har återigen
brister. I MKB:n anges ej ingreppet i naturmarken och därmed
ej heller någon konsekvensbedömning av detsamma. Sökanden
söker rätta till denna brist. Sammantaget får därigenom rätten
anses ha ett tillräckligt sakunderlag, även om väsentlig informa-
tion visar sig ha undanhållits rätten. 

Följande aspekter behandlas vidare: 

1. Rättens hantering av begreppen parklandskap och naturmiljö 

2. Rättens hantering av det historiska landskapets naturvärden 

3. Exempel på undertryckt information

1. Rättens hantering av begreppen parklandskap och natur-
miljö. I rättens bedömning om naturmarken är att betrakta som
parklandskap eller naturmiljö avförs direkt, och utan motiv, att
den skulle utgöra parklandskap. Låter det sig göras? Betraktat
isolerat är området inte ett parklandskap, men sett i det större
sammanhanget är området som vägg i t.ex. Brunnsvikens land-
skapsrum otvetydigt en del av parklandskapet. Det ingår dessut-
om i det engelska parkens grundkoncept med siktlinjer och
gränslöshet. 

Detsamma gäller förkastningsbranten vid Roslagstull, som
Regeringsrätten i tidigare del av domen synes behandla på
samma sätt. Här skall även påpekas att ett parklandskap mycket
väl kan innehålla en påverkan av den karaktär som rätten anför
som karakteristikum för berget vid Roslagstull, nämligen sten-
brytning. Hagaparken är ett närliggande exempel på det. Med
andra ord, denna påverkan utesluter ej området som del av ett
parklandskap.  

I ett stadsnära och ett i så hög grad av människan påverkat
landskap, däribland av byggnader och vägar, skulle, om man tar
denna påverkan av människan som kriterium för att utesluta
mark som parklandskap och naturmiljö, avsevärda områden
inom parklandskapet inte åtnjuta det skydd mot intrång som
anges i lagtexten. Exploateringsbegreppet bör istället rimligen
tolkas utifrån vad som i propositionen anges under rubriken
”Förutsättningar för ändrad markanvändning” (42:45): 

Regeringen anser att området inte tål ytterligare ingrepp i obebyggd park och

natur. 

Är då Albanobergets sluttning en naturmiljö? Rätten tar stöd i
propositionens text om att ett fysikcentrum avses uppföras och
menar ”det måste stått klart att detta skulle kräva åtminstone
något ingrepp i naturmark.” Argumentationen är problematisk
såväl i princip, som i sak. Regeringsformen 11:7 stadgar att
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ingen myndighet, ej heller riksdagen, får bestämma hur förvalt-
ningsmyndighet skall i särskilt fall besluta i ärende som rör
myndighetsutövning mot enskild eller som rör tillämpning av
lag. Det ter sig därför märkligt att rätten refererar till ett projekt
som nämns i propositionen. Det gäller särskilt då det vid propo-
sitionens tillblivelse ej fanns någon detaljplan för ärendet och
att platsen rymde och rymmer en stora möjligheter till lösningar
för projektet. I rättsfallets akt framkommer också tydligt att de
ingrepp som är aktuella beror på en modifiering av tidigare plan
med en förskjutning av byggnaden in mot Albanoberget.
Planområdet är dessutom av den beskaffenheten att rätten lätt
skulle kunna konstatera att ett uppförande av centret ej behöver
kräva ingrepp i naturmarken. 

Vad gäller rättens övriga analys kan det te sig rimligt att, som
rätten gör, inte beteckna ”en mindre yta med enstaka träd i en i
övrigt exploaterad omgivning” som naturmiljö. Rätten för här
ett kvantitativt resonemang. Men är det inte nödvändigt att även
addera kvalitativa kriterier? Frågan är alltså hur rätten skulle
förhålla sig om kvalitativa variabler tillfördes (se nedan). Men
det som konfunderar utifrån det kvantitativa resonemanget är
skillnaden mellan ”enstaka träd” och de 30-40 träd som skulle
komma att avverkas i det aktuella fallet. Och dessa är icke de
enda träden i området. Är inte dessa mer än enstaka träd? Och
har vi inte då en naturmiljö?

Begreppet naturmiljö kan alltså rimligen inte stanna vid frå-
gan om antal träd och yta. Det faktum att Regeringsrätten i den
tidigare delen av domen utesluter hela förkastningsbranten vid
Roslagstull som naturmiljö är ett annat tecken på brister i rät-
tens begreppsanalys.  

2. Rättens hantering av det historiska landskapets natur-
värden. Oavsett frågan om intrång i parklandskap eller natur-
miljö skall rätten ta ställning till huruvida konsekvenserna av
ingreppet i naturmark leder till skada på det historiska land-
skapets naturvärden. Därvid faller, som nämnts, helt betydel-
sen vad gäller eventuell exploatering bort. Rätten anför i sitt
domslut att skada ej sker på det historiska landskapets natur-
värden, men anger inga domskäl för ställningstagandet
(44:11). Däremot menar rätten att ingreppet ej leder till skada
på en aspekt av naturvärden, nämligen de biologiska sprid-
ningsvägarna. Även i detta fall anges inga sakskäl för rättens
domslut, endast att det finns utredningar för och emot att
skada uppstår. 

Detta domslut medför en såväl i princip som i sak problema-
tisk situation. Staden och högskolorna hemställde om att rätten
i sin dom skulle behandla planens olika delar separat (16:13,
19:7). Rätten har så också gjort. Men nu kan ju summan av
olika ingrepp i naturmiljön utgöra skada, medan olika ingrepp
betraktade var för sig inte behöver ge upphov till skada.
Ehnström uttalar sig i sitt första yttrande (5) utifrån helheten av
ingreppen för fysikcentret och gång- och cykelvägen. Det är
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oklart hur rätten ser på den problematik som det innebär att
inte se till helheter. 

Rätten har alltså, som den uppfattar det, haft motstridiga
utlåtanden att ta ställning till vad gäller effekterna på biologisk
mångfald. Det vore därför intressant att ta del av rättens bevis-
värdering i det att utlåtandena värderar frågan utifrån så skilda
nivåer och aspekter. En möjlig tolkning är att rätten anser att
stadens yttrande (18:5-6) om området som nybliven buffertzon
vederlägger dess roll som biologisk spridningväg (se nedan).  

Men hur ser då rätten på de andra aspekter som framförs av
Artdatabanken, såsom den äldre vegetationens roll som blivande
födosubstrat och att centrets glasade fasadpartier skulle komma
att fungera som en insektsfälla? Dessa kommenteras ej av rät-
ten. En annan principiellt viktig aspekt vid bedömning av skada
aktualiseras av Ehnström (6:3):

Exakt hur stort antal växt- och djurarter som påverkas i det aktuella området

runt det planerade fysikcentret går ej att fastställa. Jag åberopar därför att man

använder sig av en försiktighetsprincip och väver in en tydlig säkerhetsmarginal

i bedömningarna av ingrepp i Nationalstadsparken. Om vi först efter ett antal år

finner att arter försvunnit ur parken är detta mycket allvarligt genom att detta är

en irreversibel process. Ur naturvårdssynpunkt är det viktigt att säkerhetsmargi-

nalerna för främst de rödlistade arter ligger på rätt sida om arternas överlev-

nadskrav.

Vilken juridisk praxis är rimlig med hänsyn till detta förhåll-
ningssätt? Har rätten övervägt det? 

3. Exempel på undertryckt information. Den nya rapport (64,
se även 34) som staden refererade till om att spridningsvägen
blivit buffertzon (18:5-6, bil.) lämnade staden märkligt nog
aldrig in till rätten. Detta faktum har motiverat ett närmare stu-
dium av den. Rapporten är ett led i en fördjupning av översikts-
planen för parken, allt i enlighet med lagstiftarens förväntningar
på kommunerna till ”stöd för den tillämpning av speciallagstift-
ningen som regeringen förordar” (42:41). Dess syfte är därmed
att med landskapsekologiska metoder ”precisera parklandska-
pets och naturmiljöns utbredning och vari det historiska land-
skapets naturvärden ligger” (64:9). Rapporten är således av stor
vikt för både tolkningen och tillämpningen av lagen. 

Analysen baseras på en ny biotopkarta. Utredningen definie-
rar naturmiljö på följande sätt: ”Med naturmiljö avses här ett
område med en eller flera biotoper” (64:18). Vidare anges att
vissa naturmiljöer fyller särskilt viktiga funktioner i national-
stadsparkens ekosystem samtidigt som de är känsliga för påver-
kan. Det är biotoper och områden med gamla grova ädellövträd
och död ved, äldre barrträd, naturstränder och vegetationskläd-
da parkstränder, våtmarker och småvatten. Dessa anges som
”naturmiljöer av särskild betydelse” (64:18-19). Buffertzonernas
(vilket Albanoberget klassificerats som) grönska kan samspela
med omgivande natur samt stärka spridningsvägarna (64:8) och
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dess biotoper behöver skyddas mot bl.a. byggnader, schaktning
och trädfällning (64:24). 

Rapporten visar att den naturmark som centret skulle med-
föra ingrepp i är klassificerad som en biotop och således en
naturmiljö (figur 12). Med hänsyn till dess bestånd av gamla
tallar (20) och död ved (64:biotopkartan) är den dessutom angi-
ven som en naturmiljö av särskild betydelse (64:19). Med andra
ord: Den slutsats som kan dras utifrån rapporten är diametralt
annorlunda den som delgivits rätten från stadens sida (18:5-6).
Det framstår därmed som helt klart att stadens ansvarige tjän-
steman genom att lämna vilseledande uppgifter och utelämna
viktig sakinformation medvetet har förhindrat rättvisan. 

Det framstår därmed också som sannolikt att rättens bedöm-
ning av sakläget, med kännedom om den undertryckta informa-
tionen, skulle kunna ha blivit annorlunda både vad gäller frågan
om naturmiljö och frågan om skada på det historiska landska-
pets naturvärden. 

1 9 8

l a g s t i f t n i n g  o c h  r ä t t s t i l l ä m p n i n g

FIGUR 12. Biotopkarta knuten till
utredning (64) som visar att den

naturmark som fysikcentret skulle
kräva trädfällning, schaktning och
sprängning i (se mellersta cirkeln)
är klassificerad som en biotop och

naturmiljö. Med hänsyn till dess
innehåll av död ved och gamla tallar
är det dessutom enligt utredningen
en naturmiljö av särskild betydelse.

Även gång- och cykelvägen vid
Roslagstull (se cirkeln till vänster)
och vägen i Lill-Jansskogen (se cir-

keln till höger) skulle leda till
ingrepp i biotoper.



DEL 3. Väg genom Lill-Jansskogen

Projektet
För att underlätta kommunikationen mellan KTH och fysikcen-
tret innehåller planen även en väg (17 m bred och 100 m lång)
och en vägbro över Roslagsbanan. Vägen skulle dras genom
Norra Djurgårdens naturmark (figur 1 och 12). 

Sakunderlaget
Miljökonsekvensbeskrivningen. Adekvata illustrationer av
projektet saknas. Det anges att naturmarken är en livsmiljö för
bl.a. hotade arter och därigenom en ekologiskt särskilt känslig
miljö (57:9-10). Vidare att: 

Föreslagen väg och bro innebär att kärnområdet naggas i kanten varvid utbred-

ningen av ädellöv, en biotop som är ekologiskt särskilt känslig, ytterligare min-

skar. Ekbeståndet splittras upp och kärnområdet försvagas.

Sökandens texter. Sökanden hävdar att vägen skulle medföra
intrång i naturmiljö och skada på det historiska landskapets
naturvärden (4, 8).

Kommunens texter. Staden hävdar att den vegetation som
skulle påverkas inte innefattar några gamla träd och att vägen
inte utgör ett främmande inslag i nationalstadsparkens land-
skap. ”Avgörande är att planen med avseende på vägen inte möj-
liggör någon åtgärd som inte kan genomföras oberoende av om
planen upphävs. Att anlägga körvägar utanför ett detaljplane-
lagt område ingår bland en markägares möjligheter” och i detta
fall är staten markägare (18:10).

Domen

Rätten finner att lokalgatan, vilken kräver att ett trettiotal träd
fälls, innebär ett intrång i en naturmiljö. Därefter skriver rätten:
”Frågan är då om intrånget medför en så obetydlig negativ effekt
att det går att bortse ifrån det.” Rätten finner att så ej är fallet
och upphäver därför regeringens beslut (45:12-13). 

Analys och kommentarer
MKB:n ger här adekvata uppgifter vad gäller naturmiljön och
ingreppet i den. Rätten har således haft ett tydligt sakunderlag i
planhandlingarna för fastställande av intrång i naturmiljön.
Domskälen bör emellertid ifrågasättas. Rätten har lagt till en
bedömningsaspekt till lagparagrafens första led om att intrång ej
får ske, nämligen frågan om intrångets effekter. Rätten anger
samma förhållningssätt i fysikcentrumdelen av domen (45:9-10).
Det finns ingen grund i propositionen för ett sådant övervägan-
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de. I författningskommentaren anges intrång som att ”ta mark i
anspråk” – inget annat (42:49).

Avslutande diskussion 
Här skall kommenteras fyra problemområden som studien tyd-
liggör:

1. Bristande sakunderlag i planhandligar, m.m.

2. Desinformation från kommunen och högskolorna

3. Rättens hantering av sakfrågan

4. Den rättsliga bedömningen  

2 0 0
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1. Bristande sakunderlag i planhandlingar. Lagen och sakfrå-
gan är grunder för rättsskipningen. Studien visar på stora brister
i sakunderlaget (figur 13). Ett av fyra projekt nämns ej i
MKB:n. Beskrivningar av kulturvärden liksom konsekvenser för
dessa saknas eller är bristfälliga (se kapitel 9). Naturvärden
anges i de fall där projektet omnämns, medan konsekvenserna ej
nämns i ett fall. Samtliga projekt saknar adekvata illustrationer,
dvs. bildmaterial som ger en tydlig, icke ”förskönad” bild av pro-
jektet, från relevanta marknära perspektiv. 

I propositionen för NRL anges att ”För att de allmänt hållna
reglerna i NRL skall få avsedd verkan krävs ett väl utvecklat sys-
tem för kunskapsförsörjning.” Länsstyrelserna gavs härvid en
nyckelroll (38:25). I fallet med nationalstadsparken fick länssty-
relsen dessutom fått en roll för förvaltning och skötsel av parken
(42:46-47).

Planerna har passerat länsstyrelse och regering utan att sak-
underlaget kompletterats. Detta illustrerar två ting vad gäller
dessa instanser: 1) NRL:s intentioner har ej implementerats  och
2) beslut har fattats på underlag som är så undermåliga att pro-
jekten i realiteten ej blivit föremål för sakprövningar i enlighet
med lagstiftningen. 

Hur komma till rätta med denna typ av problem, som får
anses vara vanligt förekommande och kända? Som huvudskäl
för de brister som förekommer anges ofta länsstyrelsernas poli-
tiska styrning, vilken medför att tjänstemännen skriver fram
ärenden med hänsyn till den politiska majoriteten i länsstyrel-
sens styrelse. En avpolitisering av länsstyrelserna synes därför

FIGUR 13. Sammanfattning av
bedömning av planhandlingar. ”Ja”
anger att en minimal nivå existerar.

Bedömningen gäller miljökonse-
kvensbeskrivningar och övriga hand-

lingar knutna till detaljplanerna.
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vara väl motiverad. Det är även olämpligt att styrelsen för det
organ som bl.a. skall granska kommunernas fysiska planering
tillsätts av kommunala instanser ( jfr. 56:121).

Brister i sakunderlag/MKB är förvisso inte ovanliga utan gäl-
ler även i tillämpningen av andra lagar. För en fördjupad inblick
i denna problematik och förslag till lagändringar rekommende-
ras Riksrevisionsverkets studie ”MKB i praktiken” (50).   

Men frågan om sakinnehållet i MKB bör också belysas på en
annan nivå. Som framgår i tidigare studier finns det ett stort
behov av att den antikvariska sektorn utvecklar beskrivningar av
kulturmiljöer och -värden, främst vad gäller immateriella kul-
turvärden och helhetssyn (se kapitel 8). Ett problem är även
att naturvårdssektorn har kommit att fokusera på en delaspekt
av naturvärden, nämligen biologisk mångfald, vilket gör att
andra aspekter av naturvärden (se 51) riskerar att inte få den
belysning som är rimlig.

2. Desinformation från kommunen och högskolorna.
Bristerna i sakunderlaget i de aktuella fallen hade kunnat kom-
penseras av en ambition från kommunen och högskolorna att
medverka till en kvalificering av sakinformationen till rätten.
Deras mål var helt klart det omvända. De i studien redovisade
exemplen på vilseledande information är just bara exempel.
Kommunens och högskolornas inlagor framstår som en lika rik-
lig som skicklig uppvisning i konsten att desinformera och där-
med hindra rättvisan. Agerandet är utomordentligt allvarligt och
motiverar överväganden om vilka förändringar i regelverket som
krävs för att stävja denna typ av beteenden. 

Det finns också skäl att rikta uppmärksamheten på arkitek-
ternas roll. De bör ges ett stöd för att stå emot byggintressen
som vill se t.ex. manipulerade bildmaterial i planprocessen. I
första hand har arkitektkåren själv anledning att verka för
någon slags motsvarighet till de system som finns för att stötta
advokater och läkare i upprätthållandet av yrkesetiken. 

3. Rättens hantering av sakfrågan. Brister i sakunderlag ger
utrymme för desinformation. Var och en av dessa faktorer med-
för stora problem för rättssäkerheten. Det civila samhället har
vad gäller bevisföring ett underläge. De statliga expertorganen
inom kultur, natur och friluftsliv sorterar under regeringen och
står därmed ej till allmänhetens/sökandens tjänst i denna typ av
situationer. Den enda möjligheten är därför att på andra sätt
visa på sakförhållanden, t.ex. genom yttranden från oberoende
experter.

Rättsprövningar skall innefatta, förutom ren lagtolkning,
även sådana frågor som faktabedömning och bevisvärdering
samt frågor om beslutet strider mot kravet på saklighet, opar-
tiskhet och allas likhet inför lagen (39:23-25, 234). Hur har då
rätten bedömt yttranden från sakkunniga i det aktuella fallet? I
en av domarna nämns yttranden från företrädare för institutio-
ner samt konsultföretag, medan yttranden från sakkunniga,
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skrivna endast i egenskap av sakkunniga, ej nämns. Innebär det att
de senare helt har negligerats? Inget i domarna motsäger detta. 

Rätten har ej expertkunskap i frågor om natur, kultur samt
friluftsliv och har därmed svårt att värdera yttranden från sak-
kunniga. Likväl ska den göra faktabedömning och bevisvärde-
ring. Till stöd för kvalificering av sakfrågan finns förvaltnings-
processlagen: 

Rätten skall tillse att mål blir så utrett som dess beskaffenhet kräver. Vid behov

anvisar rätten hur  utredningen bör kompletteras. Överflödig utredning får avvi-

sas. (8 §)

Regeringsrättens undersökningsplikt i relation till denna para-
graf  begränsas i rättsprövningslagens 1 § och 3 §. Där anges att
sökanden skall ange på vilket sätt som avgörandet i ärendet stri-
der mot någon rättsregel samt vilka omständigheter han vill
åberopa till stöd för detta (40:2, 9-10, 13).  

Rätten har, med stöd av förvaltningsprocesslagens 24 §,
emellertid möjlighet att hämta in yttranden om den icke anser
sig själv kunna bedöma själva sakfrågan: 

Rätten får inhämta yttrande över fråga, som kräver särskild sakkunskap, från

myndighet, tjänsteman eller den, som eljest har att gå till handa med yttrande i

ämnet, eller anlita annan sakkunnig i frågan. (24 §)

Rätten har i de studerade fallen inte gjort det. Därmed får man
anta att rätten anser att ärendet är tillräckligt utrett och att dess
egen kompetens att bedöma sakunderlaget är tillräcklig.
Problemet i detta avseende är att det oftast krävs viss sakkun-
skap för att inse ens bristande kunskaper. Trots uppenbara bris-
ter i illustreringen av samtliga projekt har rätten ej heller i detta
avseende begärt in kompletteringar, och det trots att t.ex. fysik-
centret enligt rätten ska bedömas utifrån kriteriet ”storlek och
synintryck” (44:10). Detta talar för ett passivt förhållningssätt
från rättens sida till att kvalificera själva sakfrågan.

För att söka säkerställa sakfrågan bör övervägas om man kan
utveckla de muntliga förhandlingarna i rätten till vid behov mer
av en hearing dit experter kallas. En sådan utveckling torde när-
mast vara i linje med Europakonventionens artikel 6 (vilken
utgör bakgrunden till rättsprövningslagen) som anger att den
enskilde har rätt till en ”fair and public hearing” (39:28). Klart
är i alla fall att det synes föreligga skäl för att stärka sakkunska-
pens betydelse i de rättsliga prövningarna.   

Av samma skäl, och för att kunna värdera rättstillämpningen,
är det viktigt att domskälen följer förvaltningsprocesslagen: ”Av
beslutet skall framgå de skäl som bestämt utgången” (30 §). Att,
som t.ex. rätten gör i aktuellt fall, redovisa att det finns utredningar
för och emot skada av ingreppet i naturmark på de biologiska
spridningsvägarna kan rimligen inte i sig anses vara ”de skäl som
bestämt utgången”. Dessa måste vara de sakskäl som motiverar
domslutet.  
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4. Den rättsliga bedömningen. Två aspekter skall härvid kom-
menteras: validitet och reliabilitet, dvs giltighet och tillförlitlig-
het vad avser rättsskipningen. Frågan är således om rätten kan
sägas hantera begrepp, värden och kriterier i enlighet med lag-
stiftningens syften samt om rättsskipningen präglas av tillförlit-
lighet, dvs. systematik och konsekvens.  

Det finns skäl att först klargöra att dessa aspekter av juridi-
ken är avhängiga sakunderlaget som från kommunens och hög-
skolornas sida på ett medvetet sätt har varit av desinformativ
karaktär. Detta försvårar på ett avsevärt sätt rättens arbete och
möjlighet att komma fram till ett rättvisande resultat.
Nedanstående bör läsas med detta i åtanke.

Frågan om tillförlitlighet kan värderas utifrån överensstäm-
melse mellan domskäl och domslut vad avser dels inom del av
detaljplanen, dels mellan delar av detaljplanen och slutligen
mellan olika rättsprövade detaljplaner.

Den bristande överensstämmelsen mellan domskäl och dom-
slut inom olika delar av detaljplanen (gång- och cykelvägen lik-
som fysikcentret) talar emot att rättsskipningen präglats av den
systematik som krävs för mer än slumpmässigt uppkomna
uttryck för  ”tillförlitlighet”. Det som vidare talar för detta är att
”synintrycket” får gälla som skadekriterium för en del av
Albanoberget (fysikcentret) medan det ej berörs i en annan del
av domen (gång- och cykelvägen). Ett annat exempel är att
området vid förkastningsbranten vid Roslagstull anges som
exploaterat vilket utesluter skada på det historiska landskapets
natur- och kulturvärden. Trots att fysikcentret är tänkt att upp-
föras inom ett markområde som till huvuddelen är exploaterat
argumenterar rätten ej på samma sätt i den delen av domen. Det
finns således skäl att slå fast att rättsskipningen ej synes präglas
av den systematik och konsekvens som gör att den kan uppfattas
som tillförlitlig.

Frågan om giltighet kan belysas inom följande områden: lag-
tolkningen, ställningstaganden i värdefrågor, angivande av ska-
dekriterier, överensstämmelse mellan domskäl och domslut, vär-
defrågor som ej behandlas och möjlig långsiktig konsekvens av
domskäl och domslut.

Som tidigare påpekats finns det skäl att ifrågasätta rättens
begreppsanalys vad gäller naturmiljö, parklandskap och histo-
riskt landskap. Härvid är det rent principiellt problematiskt att
rätten tar stöd i förarbetenas omnämnande av ett specifikt pro-
jekt för dess analys av frågan om intrång i naturmiljön. En
annan aspekt är att rätten nyttjar begreppet ”exploatering” på ett
sätt som utesluter intrångsskyddet för stora delar av parkland-
skapet och naturmiljöerna. Detsamma gäller skyddet mot skada
i det historiska landskapet. Rättens begreppsanalys är också
märklig mot bakgrund av kraven i PBL 5:3 om att i detaljplan
ange parkmark vilket motiveras med att parkmarken i tätorter
har många viktiga funktioner (37:563). När kommunen i detalj-
planen angivit förkastningsbranten vid Roslagstull som natur-
miljö och området mellan Roslagsvägen och förkastningsbran-
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ten som park exkluderas dessa av rätten som parklandskap eller
naturmiljö med hänvisning till ”exploateringen”. En annan
aspekt av begreppsanalysen gäller intrång, till vilken rätten
fogar frågan om konsekvensen av detta intrång. Något stöd för
ett sådant tillägg till frågan om intrång finns ej i propositionen.   

Regeringsrätten är konsekvent i det att den inte vid något
tillfälle anger värden som utgångspunkt för sin analys av om
skada uppstår eller ej. Vi kan alltså inte utifrån detta bedöma
om utgångspunkterna varit giltiga i jämförelse med t.ex. histo-
riska fakta såsom den engelska parkens relation till det omgi-
vande landskapet. 

Vad gäller skadekriterier anger rätten explicit ett, nämligen
”storlek och synintryck”. Detta är emellertid så ospecificerat att
det inte säger något om dess giltighet i sammanhanget. Utifrån
domskälen anges däremot vissa skadekriterier, däribland frågan
om en byggnad bryter horisontlinjen vilket får anses vara ett
exempel på adekvat skadekriterium i sammanhanget.   

Som påtalats i den tidigare analysen kan man se exempel på
motsägelser mellan domskäl och domslut när det gäller såväl
gång- och cykelvägen som fysikcentret.

Vad gäller värdefrågor som ej behandlas är det tydligt att
sådana förekommer när det gäller naturvärdena. Rätten ställer
sökandens sakkunnigyttranden mot kommunens och högskolor-
nas och konstaterar att skada ej uppstår på de biologiska sprid-
ningsvägarna. Bortsett från att yttrandena behandlar denna
fråga på så skilda nivåer att de inte kan ställas mot varandra
med den verkan att ”de släcker ut varandra”, så leder rättens
hantering av dessa yttranden till att frågorna om den påverkade
vegetationens roll som födosubstrat och fysikcentrets roll som
insektsfälla ej bedöms av rätten.  

Så till frågan om den möjliga långsiktiga konsekvensen av
domskäl och domslut. Med stor tydlighet och konsekvens fram-
träder en rättsskipning som explicit legitimerar en ny negativ
förändring med en tidigare negativ förändring. Detta är kanske
det mest problematiska med vad som framkommit i denna stu-
die. Överfört på andra miljöfrågor skulle t.ex. en redan försurad
sjö få försuras ytterligare. Och om ett djur har skadats i något
avseende skulle det få skadas i flera avseenden utan att detta
skulle uppfattas som en skada. Denna rättstillämpning är uppse-
endeväckande och ohållbar.  

Det är otvetydigt att domarna öppnar för en fortgående vär-
deerosion vad gäller landskapsbilden inom nationalstadsparken
samt exploatering av obebyggd park- och naturmark. Detta är ej
i linje med vad regeringen anger i propositionen (42:45):

Regeringen anser att området inte tål ytterligare ingrepp i obebyggd park och

natur. 

I författningskommentarerna anges också att (42:49): 

Det skall dock kraftigt understrykas att det inte är avsett att vara möjligt att med

2 0 4

l a g s t i f t n i n g  o c h  r ä t t s t i l l ä m p n i n g



successiva beslut ytterligare minska de ”gröna” områdena i en nationalstadspark.

Vidare motiverades behovet av särskild lagstiftning för att skyd-
da historiska landskap med (42:9):

Det starka exploateringstryck som riktas mot sådana områden och skyddsvärde-

nas komplexitet gör att nuvarande lagstiftning enligt regeringens bedömning

inte alltid ger tillfredställande möjligheter att på ett samlat sätt åstadkomma ett

skydd som är starkt nog för att i ett långsiktigt perspektiv hindra en fortlöpande

exploatering och fragmentisering av det historiska landskapet i sådana områden.

Regeringsrättens tillämpning av lagen möjliggör i själva verket
just denna ”fortlöpande exploatering och fragmentisering av det
historiska landskapet.” 

Analysen av domarna talar således såväl i sina delar som
sammantaget för att regeringsrättens rättstillämpning i väsent-
liga delar saknar validitet, dvs den är ej giltig i förhållande till
lagstiftarens syften med lagen. Återigen skall dock betonas att
dessa brister delvis måste sägas kunna bero på det sakunderlag
som ingivits från kommunen och högskolorna. 

Är då detta isolerade fall eller symptom på mer omfattande
problem i rättsväsendets hantering av miljöärenden? Det finns
dessvärre tecken på att det senare kan vara fallet. Miljörättslig
tidskrift 1996:2 (35) kan rekommenderas för den som är intres-
serad av analyser av andra domar från Regeringsrätten liksom
en mer övergripande situationsbetraktelse. 

Avslutningsvis vill jag nämna Boverkets allmänna analys av
begreppet ”skada” (25:42-44, se även 26).  Den är väl värd att ha
som utgångspunkt för en vidare och framtidsinriktad diskussion
kring vår marklagstiftning och dess tillämpning. 

SLUTORD

Studien visar på grundläggande problem på flera nivåer – kom-
mun, länsstyrelse, regering och regeringsrätt – i implemente-
ringen av en miljölag som syftar till att skydda värden vad gäller
natur, kultur och friluftsliv i ett stadsnära historiskt landskap. I
en del avseenden är den problembild som framkommit känd
som mer av ett generellt problem i tillämpningen av vår mark-
lagstiftning och motiverar lagändringar. I andra avseenden får
studiens resultat anses vara anmärkningsvärda. Det gäller bl.a.
kommunens och högskolornas uppenbara manipulationer i rät-
ten, men också Regeringsrättens domar som visar på avsevärda
brister och förhållningssätt som inte kan anses harmoniera med
lagstiftarens syfte med lagen. 

För att kvalificera tillämpningen av miljölagstiftningen fram-
står det som angeläget att förvaltnings- och miljödomstolarnas
arbete blir föremål för ingående diskussioner bland jurister,
men också utsätts för mer av offentlig granskning och debatt.
Inte minst den akademiska världen utanför juridiken har med
sin erfarenhet kring kunskapsbildning all anledning att studera
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hur sakfrågor och lagar inom miljöområdet behandlas av rätts-
väsendet. 

I kapitel 11 följer en analys av tre andra domar från Reger-
ingsrätten. Även de gäller nationalstadsparken och syftet är att
ytterligare belysa frågan om validitet och reliabilitet i rättstil-
lämpningen. Analysen följs av en genomgång av lagtillämpning-
en inom kommunerna och länsstyrelsen samt en konsekvensbe-
dömning av de tendenser som belysts i bokens texter.   

PS. Efter Regeringsrättens dom i fysikcentrumärendet (45) för-
des planen åter till regeringen. Fredagen den 15 januari 1999
fick regeringen ny bevisning från sökanden vad gäller fysikcen-
trets synlighet och ingreppen i naturmarken (27). Den 19 janua-
ri avslog regeringen överklaganden av detaljplanen för fysikcen-
trum, med undantag för vägen genom Lill-Jansskogen (43). Den
25 januari inlämnades ansökan om förnyad rättsprövning och
inhibition till regeringsrätten (23). Samma dag skrev Förbundet
för Ekoparken, en samarbetsorganisation för 46 ideella före-
ningar, följande brev till ledningen för Skanska, samt rektorerna
vid Stockholms universitet och KTH (30): 

Förbundet för Ekoparken har erfarit att det idag har begärts förnyad rättspröv-

ning i regeringsrätten av detaljplan som medger rubricerat bygge. Förbundet ger

sitt helhjärtade stöd till detta initiativ för att sanningen och inget annat än san-

ningen skall ligga till grund för regeringsrättens lagprövning. 

Bakgrunden är att ett bevisligen gravt felaktigt underlag vad gäller husets

storlek och synlighet samt effekter på naturmiljön ingavs till regeringsrätten vid

tidigare rättsprövning. Båda dessa aspekter var avgörande faktorer i rättens tidi-

gare prövning av ärendet.

Mot ovanstående  bakgrund vill vi klargöra att:

Vi kräver att ni som intressenter i kontorsbygget omedelbart säkerställer att,

innan den rättsliga prövningen av det nya bevismaterialet ägt rum, inga ingrepp

görs i den naturmark och de träd på Roslagtullsberget som skulle komma att

påverkas av bygget.

Fyra dagar senare, fredagen den 29 januari, inledde Skanska
avverkningen av, enligt tidningsuppgifter, ett femtiotal träd
inom naturmiljön på Albanoberget (28, 67). Vid denna tidpunkt
hade regeringsrätten ej behandlat frågan om inhibition av pla-
nen. DS.
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Regeringsrättens akt i mål-
nummer 7257-1996

1. Lindgren, W. Ombud för sökan-
dena I. och G. Carpelan. Skrivelse
97-09-29: Angående ansökan om
rättsprövning rörande detaljplan
för del av Norra Länken
(Roslagstull-Uggleviken-Frescati)
inom stadsdelen Norra Djur-
gården i Stockholms kommun.

2. Schantz, P. Skrivelse 98-01-28:
Det historiska landskapets kul-
turvärden - några aspekter.  

3. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Distrikt innerstaden. A.
Fredlund. Skrivelse 98-01-12:
Genomgång av detaljplanen för
Norra Länken, delen Roslags-
tull–Ugglevikskällan–Frescati,
som underlag till den muntliga
förhandlingen i Regeringsrätten
den 14 januari 1998. 

Regeringsrättens akt i mål-
nummer 1190-1997 – material som
numera ingår i Regeringens akt
gällande dess beslut 1999-01-19,
nr 1, M1999/299/Na

4. Ebbesson, J.  Ombud för sökan-
dena M. och E. West, B.
LeMoine samt A. och E.
Weibust. Skrivelse 98-01-27:
Angående detaljplan för kvarte-
ret Ruddammen m.m.

5. Ehnström, B. ArtDatabanken,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
Dnr 9713,  Skrivelse 97-06-06:
Yttrande över förmodade framti-
da effekter på djurlivet genom
byggande av fysikcentrum vid
Roslagstull samt dragning av
Norra länken efter Roslagsvägen
vid gamla Skogshögskolan.

6. Ehnström, B. ArtDatabanken,
Sveriges Lantbruksuniversitet,
Dnr 98-3, Skrivelse 98-01-19:
Förnyat yttrande angående byg-
gande av fysikcentrum inom
nationalstadsparken.

7. Henning Larsens Tegnestue A/S
Stockholm. Fysikcentrum i
Stockholm. Ny byggnad.
Tekniska Högskolan, Stockholms

Universitet. Illustrationer 1997-
04-07.

8. Lindgren, W. Ombud för I. och
G. Carpelan. Skrivelse 97-09-29:
Angående ansökan om rättspröv-
ning rörande detaljplan för kv
Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. 

9. Lindgren, W. Skrivelse 98-03-
09: Angående ansökan om rätts-
prövning rörande detaljplan för
kv Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. 

10. Lindgren, W. Skrivelse 98-03-
09: Angående ansökan om rätts-
prövning rörande detaljplan för
kv Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. OH-bilaga.

11. Lindgren, W. Skrivelse 98-03-
09: Angående ansökan om rätts-
prövning rörande detaljplan för
kv Ruddammen m.m., Norra
Djurgården, Stockholm;
Fysikcentrum m.m. Perspektiv-
bilaga. 

12. Lindgren, W. Skrivelse 98-04-17:
Mål 1190-1997; rättsprövning
ang detaljplan för kv
Ruddammen m.m.,
Fysikcentrum m.m. 

13. Olausson, M. Yttrande 97-06-20
rörande Roslagstullsområdet och
skadeverkningarna på det histo-
riska landskapet till följd av upp-
förandet av Fysikcentrums
huvudbyggnad samt Norra län-
kens planerade dragning. 

14. Rosell, C.M. Skrivelse 97-12-17:
Kulturhistoriska synpunkter på
Roslagstull och Albano. 

15. Schantz, P.  Skrivelse 98-01-20:
Det historiska landskapets kul-
turvärden – några aspekter.  

16. Skorup, U. Ombud för
Stockholms Universitet och
Tekniska högskolan. Skrivelse
98-01-21: Regeringsrättens mål
1190-1997 r 8. Detaljplan för kv.
Ruddammen m.m.,
Fysikcentrum, i Stockholm. 

17. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. U. Sandell. Skrivelse 98-01-
21: Om Fysikcentrum och natio-
nalstadsparken.  

18. Stockholms stadsbyggnadskon-
tor. Plansektionen Innerstaden.
A. Fredlund. Skrivelse 1998-01-
20: Genomgång av detaljplanen
för Ruddammen m.m.
(Fysikcentrum), som underlag
till förhandlingen i regeringsrät-
ten den 21 januari 1998. 

19. Stockholms stads stadsadvokat
M. Lindvall & U. Skorup, hög-
skolornas advokat. Skrivelse 98-
03-23: Regeringsrättens mål
1190-1997 r 8. Detaljplan för kv.
Ruddammen m.m. Fysikcentrum
i Stockholm. 

20. Wallén, K., Skogssällskapet
Förvaltning AB, Uppsala.
Skrivelse 98-04-06: Bestämning
av ålder på tallar samt höjder på
träd och byggnader inom områ-
de för planerat FYSIKCENTER
vid Albano i Stockholm.  Utgör
bil 3. till ref. 12.

21. Wikberger, C., Ununger &
Wrenfelt AB. Skrivelse 98-01-21:
Bedömning av fysikcentrums
påverkan på nationalstadspar-
kens biologiska mångfald och
spridningsfunktion.

22. Wiklund, C. Zoologiska institu-
tionen, Stockholms
Universitetet, Skrivelse 98-01-
07: Synpunkter på ”Yttrande
över förmodade framtida effekter
på djurlivet genom byggande av
fysikcentrum vid Roslagstull
samt dragning av Norra länken
efter Roslagsvägen vid gamla
Skogshögskolan.” författat av
Forskningsledare Bengt
Ehnström.

Regeringsrättens akt i 
målnummer 544-1999  

23. Björkman, P. Ombud för sökan-
den I. och G. Carpelan. Skrivelse
99-01-25: Ansökan om rätts-
prövning av regeringens
(Miljödepartementets) beslut
den 19 januari 1999 dnr 
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M1999/299/Na tidigare
(In98/1421/PL) rörande överkla-
gande i fråga om detaljplan för
del av Kv. Ruddammen m.m.
inom stadsdelen Norra
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återförvisning (avser dom med-
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fråga om inhibition. 
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