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Sammanfattning
Ett medborgarförslag om att värna den biologiska mångfalden i
Kristinebergs slottspark inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
april 2015.
Förslagsställaren framhåller att det finns stora biologiska värden i
park- och naturområdena i Kristinebergs slottspark vilka hotas i och
med de planer på exploatering som finns i området.
Förslagsställaren föreslår därför att stadsdelsnämnden beslutar om
en inventering som kartlägger naturvärdena där.
Staden har som en del i det utförda planeringsarbetet utfört flera
olika inventeringar som visar på de höga naturvärden som finns i
området kopplat till de gamla träden. Området är också klassat som
länsintresse. Förvaltningen anser därför inte att en ytterligare
inventering behöver utföras.
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Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom till Kungsholmens stadsdelsnämnd i
april 2015 om att utföra en inventering av den biologiska
mångfalden i Kristinebergs slottsparks ekområde.
Ärendet
Förslagsställaren oroas över de planer på exploatering som finns för
området vid Kristinebergs slottspark. Förslagsställaren framhåller
att de föreslagna nybyggnationerna, förutsatt att de godkänns och
utförs, kommer att ha stor inverkan på den biologiska mångfalden
och de höga naturvärden kopplat till gamla ekar som finns i
området. Förslagsställaren föreslår därför att stadsdelsnämnden
beslutar att en grundlig artinventering utförs i de gamla ekmiljöerna.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts av parkmiljöavdelningen norra innerstaden.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen instämmer med förslagsställaren i att den nya
bebyggelse som föreslås i Kristinebergs slottspark påverkar
områdets naturvärden. Stadsdelsnämnden framförde vid sitt
sammanträde den 22 januari 2013, genom ärendet med dnr: 1.2.4.660-2012, sin åsikt till exploaterings- och stadsbyggnadsnämnden
”…att ny bebyggelse på Kristinebergshöjden ska ske med respekt
för slottsparken med dess kulturhistoriska och landskapliga värden,
samt ekologiska- och naturvärden i området.”
Att området kring Kristinebergs slottspark och Kristinebergshöjden
har höga naturvärden är väl känt och staden har utfört flera
inventeringar av områdets naturvärden under 2000-talet. Det har
genom inventeringarna konstaterats att antalet grova träd i området
är betydande och området har därför bedömts utgöra ett kärnområde
för biologisk mångfald. Det har även konstaterats att flera rödlistade
arter finns här som följd av de gamla träden. Området har därför
klassats som länsintresse. I Stockholm stads ekinventering har
Kristineberg också definierats som del i ett kärnområde för ekar
med höga naturvärden.
Förvaltningen anser därför att Kristinebergs slottsparks naturvärden
redan är väl dokumenterade och att en ny utredning inte behövs.
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