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Speciellt inbjudna: Per Björkman och Per Schönning § 1 - 5
Förhinder: Bengt Rundquist, Johan von Garrelts
§ 1 Ordföranden, Richard Murray, öppnade mötet
§ 2 Dagordningen för mötet godkändes efter några smärre förändringar och tillägg
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet från styrelsemötet den 1 september godkändes och lades till handlingarna
§ 4 Det rättsliga läget – implikationer för FFEs vidare arbete
Joanna Cornelius hade skrivit ett diskussionsunderlag som sammanfattade de väsentliga
lagändringar som redan ägt rum: Tillägget till lagen om nationalstadsparken om tillfälliga åtgärder i
en nationalstadspark, den nya Nationalstadsparksförordningen och den nya lagen om Strandskydd.
Remisstiden för en ny plan- och bygglag gick ut i augusti. Lennart Tonell presenterade en PM, där
han skrivit ett antal kommentarer kring ”nya” PBL, och där han redovisar de olika förslagen till
ändringar. Lagrådsremissen är inte färdig. Ambitionen är att riksdagen ska ta nya PBL i vår, vilket
troligen innebär att propositionen måste läggas senast i slutet av mars 2010. Tonell betonade vikten
av att kunna påverka på programrådsstadiet. Risken är att samråden kommer för sent, när det redan
föreligger färdiga detaljplaneförslag. Överklaganden kommer i förslaget att gå via miljö- och
miljöverdomstol istället för via regeringen. Möjligheten att få regeringens beslut överprövade av
regeringsrätten – rättsprövning – bortfaller därmed också.
Per Schönning redogjorde för EG-domstolens beslut i mål C-263/08 rörande DVL talerätt, där DVL
vann.
DLV har blivit avvisade av alla instanser, där man hävdat sin talerätt
rörande miljöfrågor. Inte bara inom Miljöbalken utan även PBL. Nu ges
miljöskyddsföreningar talerätt enligt följande:
1) Domstolen ansåg att det projekt som DLV överklagat omfattas av punkt 10 l i bilaga II till
rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på
miljön.
2) Medlemmar av den berörda allmänheten, i den mening som avses i
artiklarna 1.2 och 10a i direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv
2003/35, ska ha rätt att föra talan mot ett beslut rörande ett sådant projekt.
3) Artikel 10a i direktiv 85/337, i dess lydelse enligt direktiv

2003/35, ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning
genom vilken rätten till rättslig prövning av ett beslut angående en
verksamhet som omfattas av tillämpningsområdet för nämnda direktiv, i dess
ändrade lydelse, förbehålls miljöskyddsföreningar som har minst 2 000
medlemmar.
I punkt 51 under rubriken Prövning av tolkningsfrågorna anges:
Den svenska regeringen, som har medgett att det för närvarande bara finns två föreningar med över
2 000 medlemmar och som således uppfyller kravet i 16 kap. 13 § miljöbalken, har förvisso gjort
gällande att lokala föreningar kan vända sig till någon av dessa två föreningar och be dem väcka
talan. Denna enda möjlighet uppfyller emellertid inte kraven i direktiv 85/337, eftersom de behöriga
föreningarna dels kanske inte har samma intresse av att befatta sig med en verksamhet av begränsad
betydelse, dels riskerar att få ta hand om ett stort antal liknande ärenden, bland vilka de med
nödvändighet kommer att behöva göra ett urval enligt kriterier som inte kan kontrolleras. Det ligger
i sakens natur att ett sådant system leder till att vissa fall av talan på miljöområdet kommer att
prioriteras på bekostnad av andra, vilket står i direkt strid med grundtanken i nämnda direktiv som,
såsom redan har anförts ovan i punkt 33, har till syfte att genomföra Århuskonventionen.
Slutsatsen av detta är att även miljöföreningar med färre medlemmar än 2.000 ska ha rätt att
överklaga och att lagstiftningen i Sverige omedelbart måste ändras. Även innan en ändring är
genomförd ska föreningar med mindre än 2.000 medlemmar ha rätt att överklaga miljöärenden. Inte
bara DLV utan även andra medlemsorganisationer i förbundet får då denna rätt.
Huruvida Förbundet för Ekoparken kommer att bedömas ha rätt att överklaga ärenden av detta slag
kan komma att beror på om förbundet betraktas som en miljöorganisation och om förbundet måste
ha individer – inte bara organisationer – som medlemmar med medlems alla rättigheter.
Styrelsen konstaterade att allt detta sammantaget kommer att medföra att förbundet i fortsättningen
måste arbeta mer med den juridiska bedömningen av ärenden som berör parken.
§ 5 Ny arena för Djurgårdens IF på Östermalms IP
Per Björkman redogjorde för ett förslag från Djurgårdens IF, som innebär att fotbollsverksamhet
med elitträning och matcher samt kommersiella lokaler (konferens, restaurang, loger, försäljning
med mera) flyttas till Östermalms IP. Flera sport- och idrottsverksamheter som nu bedrivs på
Östermalms IP skulle flyttas till andra arenor, i första hand Stadion. Förslaget innebär bl a att
ungdomsfotboll skulle komma att spelas på Stadion som i övrigt i huvudsak skulle bli
friidrottsarena. Djurgårdsförvaltningen har hittills avvisat förslaget. Stockholms stad har avvisat ett
alternativ om att lägga arenan på mark som fyllts upp i Värtahamnen. Efter en livlig diskussion
kring konsekvenserna av förslaget förklarade sig styrelsen beredd att informera sig ytterligare
genom att kontakta Djurgårdens IF. Richard Murray och Henrik Waldenström tar denna kontakt och
ska återrapportera till styrelsen..
§ 6 Tillbyggnad till Wasamuséet
Konstaterades att det nya förslaget är betydligt bättre än det tidigare. FFE är försiktigt positiv till det
nya förslaget. Beslöts att efterhöra Djurgårdens Hembygdsförenings uppfattning i frågan.
§ 7 Tennis vid Djurgårdsbrunn
Ett privat byggföretag som nu äger tennisbanorna vid Djurgårdsbrunn har lagt fram ett nytt förlag
rörande nybyggnationen av tennishallar m m. Konstaterades att det nya förslaget är bättre än det
tidigare, men att bland annat trafik och parkeringsplatser bör utredas ytterligare. En helhetssyn på
området behövs. FFE skall samråda med Djurgårdens Hembygdsförening i frågan.

§ 8 Nationalstadsparksrådet
Första mötet med Nationalstadsparksrådet ägde rum den 16 oktober. Förhoppningen är nu att 100
mkr av besparingen på över en miljard kronor ska bli tillgängliga för parken. Länsstyrelsen beslutar
om användningen av dessa medel efter hörande av Nationalstadsparksrådet. Landshövding Per
Unckel angav att uppgörelsen avser att medlen ska användas under en femårsperiod. Alla
medlemmar av rådet har i uppdrag att inom en månad inkomma med konkreta förslag på hur
pengarna ska användas. FFE-styrelsen diskuterade hur medlen lämpligen bör användas.
Informationsåtgärder och en gångväg runt Brunnsviken har föreslagits av olika medlemmar i rådet.
Åtgärder mot buller och stärkande av den biologiska mångfalden genom spridningsvägar nämndes
av styrelsen. Alla i styrelsen fick i uppdrag att komma in med förslag. Lars-Gunnar Bråvander
samlar in förslagen och håller ihop arbetet. Anne Murray och Märtha Angert Lilliestråle betonade,
att man bör vara försiktig med att använda pengarna till informationsinsatser, eftersom dessa i regel
är dyra och effekten försvinner över tid. Konkreta åtgärder är att föredra.
Märtha Angert Lilliestråle är ersättare för Richard Murray i Nationalstadsparksrådet.
I anslutning till denna punkt nämnde Anders Widell den lokala naturvårdssatsningen LONA och att
regeringen har beslutat om ett nytt bidrag, LOVA, vilket står för lokala vattenvårdsprojekt, samt att
kommuner och ideella organisationer ska kunna ansöka om medel.
§ 9 Fällning av träd på privat mark
Förbundet har länge verkat för att kommunerna ska anta områdesbestämmelser som reglerar hur
träd får hanteras – även om de står på privat mark. Bitte Liberg arbetar vidare med frågan.
§ 10 Albano
Förbundet, representerat av Richard Murray och Märtha Angert Lilliestråle, och Kommittén för
Gustavianska Parken, representerad av Desirée Edmar, Christian Laine och Ulf Sporrong, samt
Mårten Hellberg från Organoclick AB har i ett möte diskuterat den planerade bebyggelsen av
Albano med Akademiska Hus, representerade av Anders Rosquist, Mats Vikner och vVDn. Ett möte
mellan förvaltningschefen på Stockholms Universitet och Richard Murray och Märtha Angert
Lilliestråle har också ägt rum i syfte att diskutera universitetets behov i Albano.
Den 29 oktober anordnar Stockholm Recilience Center en heldagskonferens i Aula Magna med
titeln Albano Green urbanism conference. Konferensen kommer att innehålla såväl parallella
tematiska work shops som plenarföreläsningar. Några från styrelsen kommer att deltaga, bl a
Richard Murray och Märtha Angert Lillestråle.
§ 11 Föreningskonferens under hösten
Planeringen av konferensen har kommit igång för sent och datumet 11 november är inte längre
realistiskt. I stället beslutades om en föreningskonferens den 9 december kl 18. Temat för
konferensen beslutades vara Den nya lagstiftningen och EG-domstolens utslag. Inbjudan ska gå ut
även till icke medlemmar i förbundet. Moderator: Lennart Tonell.
Joanna Cornelius och Lennart Tonell arbetar med att snarast få ihop programmet och skickar manus
till Richard Murray. Lars-Gunnar Bråvander ordnar lokal på Stockholms Universitet. Anders Widell
ansvarar för det praktiska – förtäring m m.
§ 12 Ljusfest runt Brunnsviken
Märtha Angert Lilliestråle meddelade, att Haga Brunnsvikens vänner på Allhelgonadagen, den 1
november, mellan kl 16 och 19 arrangerar en ljusfest med musik och illuminationer. Delfin IV från
Strömma ska gå runt i Brunnsviken med en teatergrupp och musik ombord. Båten kommer att gå
från Strandvägen kl 14.30 och angöra Stallmästargården kl 16, Radisson Blue kl 17.05 och Kafé
Sjöstugan kl 18.05.

§ 13 Frescati
Lars-Gunnar Bråvander meddelade att alla ombyggnadsförslagen är avvisade och att i nuläget gäller
nollalternativet, dvs. bevakad järnvägsövergång i plan. Säkerheten ska förbättras.
§ 14 Norra Stationsområdet
Detaljplanen utställd oktober-november. Anne Murray skriver förbundets yttrande på basis av det
tidigare yttrandet över programförslaget, samråder med Richard Murray som skickar in yttrandet.
§ 15 RUFS
Utställningsperiod 30 juni – 30 oktober. Henrik Waldenström skriver förslag till yttrande på basis av
förbundets tidigare yttrande över programförslaget, samråder med Richard Murray som skickar in
yttrandet.
§ 16 Bellevue
Förslaget till restaurering av Bellevueparken är nu ute på remiss. Anne Murray utarbetar ett förslag
till yttrande som tillställs Richard Murray innan det skickas in.
§ 17 Ekonomi
Anne Murray meddelade att 8000:- influtit från Stockholm Maraton.
Vidare har Folkkulturcentrum ansökt om att endast få betala 300:- per år i medlemsavgift.
Beviljades.
§ 18 Nästa sammanträde samt julbord
Kommande sammanträde bestämdes äga rum den 25 november kl 18 hos Bitte Liberg. Julbord den
16 december.
Vid protokollet
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Gunilla Sterner Kumm

Richard Murray

