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Komplettering av anmälan om grovt miljöbrott av Stockholms stad och dess gatu- och
fastighetskontor samt anmälan om förberedelse av brott mot kulturskyddat staket på
Gasverkstomten vid Husarviken, Hjothagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14 i Stockholm
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, DLV, kompletterar härmed återigen polisanmälan
2003-03-28 om hur Stockholms stads och dess förvaltningar, framför allt dess gatu- och
fastighetskontor, som markägare, bryter mot miljölagstiftningen för Gasverkstomten längs
Husarvikens södra strand, Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14, i Stockholm.
Markägaren har under dagen låtit avverka ett stort trädklätt grönområde längs inre delen på södra
sidan av Husarviken. Träden bestod av bl a uppvuxna björkar (se bifogad bild). Samtidigt har
man med traktorer kört sönder gräs och blomsterängar i området. Området utgör boplatser för
bl a fridlysta djur och häckande fåglar. Jämför kalhuggningen av grönytorna på bifogade bilder.
Djurliv i stranden hotas utrotas – Nationalstadspark, kultur- och strandskydd ignoreras
Vi har följt förhållandena för djur, växtlighet och natur liksom friluftslivet på Gasverkstomten
under lång tid. I Husarviken dyker örn och vråk efter fisk och här finner även häger sin föda.
Skrak, snatterand och mindre strandpipare häckar liksom många andra fåglar och på stranden ses
fasan, rådjur, räv och hare. Här lever fridlyst hasselsnok, som är värmekrävande och ovanlig i
Sverige inte minst i tätort. I utloppet slår 10-kilos laxar i vattenytan.
Riksantikvarieämbetet har kulturminnesskyddat tomten med dess unika byggnader och det unika
Djurgårdsstaketet längs viken. Tomten utgör inte någon del av Stockholms hamnområde. Stockholms kommunfullmäktige har i beslut 1993-09-06 antagit det program för planering av området
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården som regeringen med stöd av 6 kap 2 § NRL 1991-11-21
beslutat att Stockholm och Solna skulle redovisa hur planering enligt PBL avsåg att tillgodose
natur- & kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen. Stockholm och Solna redovisade i sitt
svar till regeringen i december 1992 att all planering inom området ska utgå från tre principer:
- Kulturlandskapet och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och parkerna skall värnas,
vårdas och utvecklas.
- De stora sammanhängande park- och naturområdena och spridningsvägarna mellan dem skall
bevaras. Den biologiska mångfalden och de hotade arterna skall värnas.
- Utvecklingen av friluftsliv rekreation, kulturliv, nöjen och turism skall underlättas på lämpliga
platser utan att detta skadar kultur- och naturvärden.
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Kommunfullmäktige godkände vid sammanträde 2003-05-19 gatu- och fastighetsnämndens 200206-11 hemligstämplade beslut om upphandling av destruktionsanläggning m m. Både
uppgrävningen och destruktionsanläggningen skulle kräva att stora grönytor skulle behöva
avverkas längs Husarvikens södra strand. Denna plats har ej behandlats i sökandens MKB.
Fullmäktigebeslutet överklagades 2003-06-16 och laglighetsprövning pågår i rättsinstans.
Alla beslut om destruktionsanläggningen är överklagade och inhibition är begärd i övrigt.
Länsstyrelsen håller nu på att formulera sin syn på gränsen för Nationalstadsparken såväl som på
strandskyddet på södra sidan av Husarviken. Skrivelsen ska framläggas för synpunkter från
”Samverkansgruppen” och de miljöskyddsföreningar som verkar i området innan beslut tas.
Staden har i sin bedömning utgått från att området ej skulle ingå i Nationalstadsparken men angränsa till parken. Vi har utrett att, efter hörande av berörda handläggare inom regeringen,
regeringens avsikt enligt prop. 1994/95:3 var att gränsen för Nationalstadsparken ska gå klart
söder om Husarviken. Detta gjordes mot bakgrund av att exploateringsplanerna, som fanns för
området, skulle kunna skada parken. Gränsen drogs efter diskussioner med berörda intressen och
regeringen skärpte också innebörden genom att områdets huvudstruktur med natur- och bebyggelseområden ej får ändras. Detta gäller såväl nya byggnader och anläggningar som andra åtgärder som kan komma att aktualiseras inom eller i närheten av parken. Av den i proposition
1994/95:3 ingående kartan framgår att gränsen för parken utgörs av en ca 100 meter bred linje,
som med hänvisning till gränsdragningen för andra delar av parken, ingår i parken. Staden röjer
nu för miljöfarliga verksamheter inne i parken utan tillstånd!
Polisingripande ledde inte till skydd av natur- och kulturintressena – tvärtom
Enligt uppgift befann sig i dag ett stort antal bl a ridande poliser i området längs Husarviken. Vi
antar att detta var en följd av att vi anmält till stadens förvaltningar, bl a senast i morse till
Edvardsson som chef för markbyrån i innerstaden, att obehöriga kört in med bil och husvagn i
området och att man planerade att köra husvagnen genom det kulturskyddade staketet längs
Husarviken ned på en flotte, som byggt med tomfat med miljöfarligt avfall i strandkanten.
Vi vill inte tro att polisen fanns i området för att skydda de trädfällningsarbetare som olagligen
fällt träden på en stor yta längs Husarviken under dagen. Dessa planer har väckt vrede och avsky
hos miljöföreningar och boende runt Husarviken i bl a Hjorthagen och Fiskartorpets by.
Nu på kvällen fortsätter dock de obehöriga i området sitt arbete med att föra ned husvagnen på
flotten och avser att riva en del av staketet och fälla några träd vid stranden. Det visar sig dock
att Gatu- och fastighetskontoret inget hellre önskar än att det kulturskyddade staketet ska förstöras! Man har nämligen återtagit stranden norr om golftältet från nuvarande hyresavtal och
avser att riva staketet för att bygga en ny väg längs Husarvikens södra strand. Detta är ett
flagrant brott mot kulturskyddet och måste stoppas! Detta är strandskyddat område!
Ingrip omedelbart mot lagöverträdelserna – både från staden och andra!
DLV har till uppgift att värna om och förbättra miljön inom sitt verksamhetsområde omfattande
Djurgården, Hjorthagen, Gärdet, Östermalm och Lidingö. Föreningens medlemmar består av
privatpersoner, föreningar och företag framför allt från östra Storstockholm. Vi utgör samtidigt
en del av Förbundet för Ekoparken (FFE). DLV har under sin 20-åriga verksamhetstid aktivt
försvarat natur-, kultur- och boendemiljön och därmed sina medlemmars intressen.
Vi hemställer att polisen, länsstyrelsen och tillsynsmyndigheterna inom Stockholms stad
omedelbart ingriper mot förstörelsen av området och griper alla ansvariga lagöverträdare.
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