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Samråd om förslag till detaljplan för Konsthallen 15 i stadsdelen Djurgården,
S-Dp 2018-00710, kompletterande yttrande med anledning av Mark- och
miljödomstolens dom 2021-05-06 rörande tolkningen av Nationalstadsparken.
I samrådsyttrande 2021-04-06 avstyrkte Djurgårdens hembygdsförening med skärpa planen i
föreliggande version, och har anledning att tro att vårt ställningstagande delas av de flesta
boende på Djurgården och besökande dit. Efter vårt yttrande har Mark- och miljödomstolens
dom beträffande detaljplanen för Skeppsholmsviken 6 m.fl. i stadsdelen Djurgården (Gröna
Lunds nöjesfält) i Stockholms kommun offentliggjorts. Den klargör bland annat tolkningen av
tillåtligheten av helt nya verksamheter inom Nationalstadsparken.
Den nedgrävda utställningslokalen som är skälet till varför den ursprungliga parkmiljön på
Hasselbacken helt föreslås utplånas och ersättas av ett plant grusat betonglock kan omöjligen
anses vara en "anläggning som behövs för att befintliga verksamheter ska fungera". Den kan
inte anses vara en utbyggnad av pågående eller befintlig verksamhet utan utgör en helt ny
verksamhet. Vi citerar här Mark- och miljödomstolens tolkning av bestämmelserna för
Nationalstadsparken:
Regeringen anser därför att sådana förändringar, upprustningar och
kompletteringar som medges i en nationalstadspark ska utföras så att de angivna
värdena inte utsätts för någon negativ inverkan av betydelse (a. prop. s. 33).
Regeringen anser vidare att ny bebyggelse, nya anläggningar och andra åtgärder
som kan aktualiseras i delar av en nationalstadspark som inte utgör parklandskap
eller naturmark [vår kursivering] bör få komma till stånd, om det kan ske utan att naturoch kulturvärden skadas. Härutöver bör inte några exploateringsföretag eller andra
ingrepp i miljön få ske i nationalstadsparken (a. prop. s. 33). Det uttalas vidare att
det gäller att slå vakt om det historiska landskapet i ett område med komplexa
skyddsvärden som är av särskild betydelse för det nationella kulturarvet, för
Stockholmsregionens ekologi samt för människors rekreation. (a. prop. s. 37).
Domstolen uppmärksammar slutligen i detta sammanhang att när det gäller
förutsättningar för ändrad markanvändning görs bl.a. följande uttalanden. Nya
byggnader och anläggningar som inte behövs för att befintliga verksamheter ska
fungera bör i princip inte medges [vår kursivering].

Med hänvisning till vad ovan anförts finner Djurgårdens hembygdsförening att den nya
underjordiska utställningsbyggnad som medför en total utplåning av den ursprungliga
parkmiljön på lägenheten Hasselbacken helt klart inte är tillåtlig med hänvisning till
bestämmelserna för Nationalstadsparken.
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