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Tjänstemän:
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§1
Val av justerare och tid för justering

Stadsbyggnadsnämnden utser vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind (S) och Per Hagwall (M) (§§ 37
37-41)
41) att tillsammans med
ordföranden
rdföranden Regina Kevius (M) justera dagens protokoll.
Justering sker onsdagen den 7 maj 2014.

§2
Kontoret informerar

Stadsbyggnadsdirektören
tadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi informerar om att
stadsbyggnadsakademin
tadsbyggnadsakademin kommer att äga rum i samband med nästa
nämndsammanträde den 22 maj 2014.
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Julia Nedersjö presenterar pprogram
rogram för ny bebyggelse vid Västra
Valhallavägen.

§3
Anmälan av inkomna skrivelser aktuella för ärenden som
behandlas på stadsbyggnadsnämndens sammanträde
sammanträde,
Dnr 2014
2014-01350

Inkomna skrivelser till stadsbyggnadsnämndens sammanträde i
ärenden för behandling enligt förteckningar från den 22 april, 23
april och från den 24 april 2014 anmäls.
Bil § 3 A
A-C

§4
Anmälan av protokoll från nämndens råd för
funktionshinderfrågor
funktionshinderfrågor, Dnr 2014-00376

Inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde.

§5
Anmälan av yttranden och beslut enligt delegation
delegation,
Dnr 2014
2014-01157
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Delegationsbeslut i byggnadsärenden, fattade från och med den 17
mars 2014 till och med den 9 april 2014 enligt bi
bifogad
fogad lista från den
10 april 2014 anmäls.
Bil § 5 A
Delegationsbeslut i bostadsanpassningsärenden, fattade från och
med den 17 mars 2014 till och med den 9 april 2014 enligt bifogad
lista från den 10 april 2014 anmäls.
Bil § 5 B
Delegationsbeslut i nat
naturvårdsärenden
urvårdsärenden m.m. enligt bifogad lista
anmäls.
Bil § 5 C
Delegationsbeslut i namnärenden enligt bifogad lista från den
9 april 2014 anmäls.
Bil § 5 D
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Delegationsbeslut i personalärenden enligt bifogat beslut från den
25 mars 2014 anmäls, Dnr 2014-00001-02.
Bil § 5 E
Kontorsyttrande till kommunstyrelsen i ärende om Trafikverkets
åtgärdsprogram enligt 12 § förordning (2004:675) om
omgivningsbuller (omgivningsbullerdirektiv
(omgivningsbullerdirektivet)) enligt bifogat
yttrande från den 26 mars 2014 anmäls. Dnr 2014-04590
04590
Bil § 5 F

§6
Anmälan av inkomna myndighetsbeslut m.m., Dnr 2014
2014-00670

Inkomna myndighetsbeslut m.m. till stadsbyggnadsnämnden enligt
förteckning från den 10 april 2014 anmäls. Bil § 6

§7
Gubbängen 1:1
1:1, Farsta, Dnr 2013-17201-54
Beslut

Stadsbyggnads
Stadsbyggnadsnämnden
nämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 24 februari 2014.
Bil § 7
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av Gubbängen
1:1 i stadsdelen Farsta.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius
us m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl.
(MP) föreslår (se beslutet).

2)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att planarbete påbörjas samt anför följande:
Platsen intill tunnelbanan är lämplig för ett bostadshus. Att
bygga studentbostäder eller annat boende, såsom ett mindre
äldreboende eller gruppbostäder är lämpligt i detta
kollektivtrafiknära läge. Preliminär markanvisning
visning har nu
skett för studentbostäder. Vänsterpartiet har svårt att förstå att
alltid studenter ska ha kort gångavstånd till kollektivtrafik, när
andra får betydligt länge, ofta dem med olika funktionshinder.
Planen kan startas men vi anser att utförandet
ndet av byggnaden
måste få en helt annan inriktning. Detta förslag är en
spännande byggnad, men den är inte alls anpassad till
områdets bebyggelsetradition eller till dess kulturmiljö.
Byggnaden är för alltför avvikande i Gubbängen. Huset kan
med fördel utföras
föras med puts och med inslag av träfasader som
ger en mjukare övergång till befintlig bebyggelse på
Knektvägen. Samt som passivhus.
Parkeringstal 0 är helt adekvat. En cykelparkering med
möjlighet till låst utrymme, och under tak ska finnas med i
planen.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M),, Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP).
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Reservation

Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Öst
Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
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Det planerade bebyggelsen utgör ett välkommet tillskott av
bostäder i ett Stockholm som måste få fortsätta växa och
utvecklas. Med utgångspunkt i den extrema bostadsbristen för
unga och studenter är det är mycket positivt att förslaget avser
i huvudsak små lägenheter, inte minst med tanke på att antalet
små hyresrätter i Stockholm faktiskt är färre idag än när den
borgerliga majoriteten tillträdde 2006 och antalet
studentbostäder som har färdigställts den senaste
mandatperioden
andatperioden är försvinnande lågt, bara 168 stycken. Även
om projektet bara innehåller 40 studentbostäder är det därför
mycket välkommet.

§8
Cyklamen 12, Solhem, Dnr 2014-03931-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
slag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 11 mars 2014.
Bil § 8
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av Cyklamen 12
i stadsdelen Solhem.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.

§9
Gunilla 20
20, Bromsten, Dnr 2014-03309-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2014.
Bil § 9
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av Gunilla 20 i
stadsdelen Bromsten.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.

§ 10
Skutkrossen 17
17, Vinsta, Dnr 2014-02035-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt st
stadsbyggnadskontorets
adsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 3 april 2014.
Bil § 10
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Utlåtandet
tandet avser startpromemoria för planläggning av Skutkrossen
17 i stadsdelen Vinsta.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Det finns ingen anledning att vänta med ett programsamråd
för att utveckla Vinstaområdet med omnejd. Detta bör inledas
snarast med syfte att byggaa bostäder med tillhörande service.
Vänsterpartiet är emot bygget av förbifarten som är helt
onödig, klimatkatastrofal och ger massor av biltrafik för
boende som bor vid dess mynningar. I ärendet framgår det att
områdesplanerings skjuts på framtiden på grund
gru av
förbifarten. Det verkar vara förbundet med risk och osäkerhet
på grund av motorvägsbygget. Faktorer som inte hade funnits
om vägen inte hade planerats.

§ 11
Del av Enskede Gård 1:1
1:1,, Johanneshov, Dnr 2014-05513-54
2014
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslu
beslutar
tar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att
påbörja planarbete i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2014.
Bill § 11
Utlåtandet avser startpromemoria för planläggning av del av
Enskede Gård 1:1 i stadsdelen Johanneshov.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.

§ 12
Grammet 1 m.m.
m.m.,, Riksby och Åkeslund, Dnr 2011-18029-54
2011
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet och ger kontoret i uppdrag att ställa ut förslaget
i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 3 april 2014.
Bil § 12
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande
inför utställning av förslag till detaljplan för Grammet 1 m.m. i
stadsdelarna Riksby och Åkeslund.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Maria Hannäs (V)
föreslår (se beslutet).

2)

Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
1. Att delvis godkänna redovisningen av plansamrådet.
plansa
2. Att uppdra åt kontoret att ställa ut ett reviderat planförslag.
planförslag
3. Att därutöver anföra:
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Brommaplan är en viktig kollektivtrafikknutpunkt. Det är
också ett nav i Västerort. Planförslaget för Grammet 1 m.m.
utgör en väsentlig förändring av dagens Brommaplan.
Brom
Det
kommer att tillskapas ett stort antal välbehövliga bostäder i ett
extremt kollektivtrafiknära läge. När detta sker är det är
viktigt att det blir rätt.
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Den nu skissade bebyggelsen lider av ett par problem. För det
första är den dåligt anpassatt till omgivande bebyggelse. Det är
extremt storskaligt, trångt och stadsmässigt ointressant.
Planen flörtar med mindre lyckade projekt under
miljonprogramstiden. En omarbetning behövs.
För det andra talas det i redovisningen mycket om cykel. Både
boendeparkering
arkering och infartsparkering. Vi kan notera att det
egentligen inte förklaras hur
cykelinfartsparkeringsmöjligheter ska lösas. Siffrorna är
förvirrande och det utpekade cykelgaraget som antyds skulle
kunna läggas under torget ingår inte projektet. Därmed finns
det ingen ansvarig för att det genomförs och det framgår inte
om det är tekniskt möjligt att genomföra där. Däremot
planeras och säkerställs alla tänkta bilparkeringsplatser i
planen. Planen föreskriver ett p-tal
tal på 0,5 och ett stort antal
besöksparkeringar
eringar för handel trots det mycket
kollektivtrafiknära läget. Planen bör säkerställa alla
nödvändiga cykelparkeringsplatser och arbeta med ett lägre
P-tal.
För det tredje är närheten till Bromma reningsverk och de
starkt trafikerade vägarna ett problem. Det är därför bra att
planen avvaktar ett miljöbeslut för ny reningsanläggning i
Henriksdal. I samband med det kan de del av planen som
berör tunnelbaneperrongen integreras i planarbete.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot var
varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Maria Hannäs (V)
(V).
Reservation

Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
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Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Anders Johnson (FP) enligt följande:
Utvecklingen av Brommaplan med förbättrade byten mellan
buss och T-bana
bana samt upp till 850 bostäder är mycket positiv.
Beslutet att avveckla reningsverket är välkommet men
processen skulle behöva skyndas på.
Den utredning om trafiken runt Brommaplan och
Drottningholmsvägen/Bergslagsvägen som har pågått i flera
år måste redovisas inom kort. Det är inte acceptabelt
eptabelt att en
sådan viktig utredning inte ges prioritet i stadens olika fora.
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Gestaltningen av bussterminalen och bostäderna måste
bearbetas. Det monumentala intrycket bör bearbetas med
ljusare färgsättning m m. Väggen till bussterminalen får inte
ges intrycket
ntrycket att det är en mörk mur av glas eller annat
material. Det är angeläget att området blir ljust och
inbjudande, inte minst av trygghetsskäl för dem som går förbi.
Den handelsplats eller ”galleria” som föreslås av byggherren i
anslutning till bussterminalen
minalen och under bostäderna bör
inriktas på livsmedel, gärna med möjlighet till flera olika
etableringar.
Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Utvecklingen av Brommaplan är välkommen och tillskottet
tillsk
av
850 lägenheter är välbehövlig. Brommas läge och goda
kollektivtrafikförbindelser gör det till ett viktigt
utvecklingsområde där ytterligare förtätningar kan
genomföras. Förslaget behöver emellertid förbättras vad gäller
arkitektonisk utformning och
h kvalitet. Det är positivt att
kontoret har arbetatt med att skapa ytterligare variationer i
höjd och fasadarkitektur, men detta måste vidareutvecklas i
det fortsatta arbetet.
Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Brommaplan står för stora förändringar med föreslagen
detaljplan sammanlagt totalt 850 nya bostäder i centralt läge
och med kollektivtrafik i form av buss och tunnelbana.
Markanvisning har skett för bostadsrätter, men Vänsterpartiet
vill här se hyresrätter.
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Efter omarbetning har planen blivit bättre och detta gäller inte
minst förskolegården.
Situationen vid Brommaplan är tidvis helt kaotisk p.g.a all
biltrafik som hindrar bussar att komma fram. Ett
kollektivtrafikkörfält borde tillkomma på nordvästra sidan
sida om
Drottningsholmsvägen, för trafik mot Nockebyhov och Ekerö.
För att minska antalet bilar i området anser vi att
parkeringstalet måste hållas extremt lågt per lägenhet och
parkeringsplatser för bilpoolsbilar ska finnas för att
möjliggöra fler alternativ.. En ny linje som avlastar
tunnelbanan med trådbussar (bussar i spårvagnsutförande på
gummihjul) behövs eftersom tunnelbanan är fullsatt stora
delar av dagen. Det är viktigt att bussterminalen utformas så
att den ger ett lätt uttryck mot gatan och att säkerhetsfrågorna
säke
löses på bästa sätt. Inte minst gäller det den snäva utfarten
från terminalen där fotgängare kan passera från torget.

§ 13
Obelisken 25
25, Södermalm, Dnr 2011-16754-54
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Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
försla
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet och ger kontoret i uppdrag att förslag till
detaljplan ska upprättas i enlighet med kontorets
tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 1 apri
april 2014.
Bil § 13
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande
inför fortsatt planarbete för Obelisken 25 i stadsdelen Södermalm.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
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Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Vi välkomnar den nya bebyggelse som förslaget
försla innebär. I ett
Stockholm som växer och utvecklas utgör, på lämpliga
platser, påbyggnader som denna ett positivt inslag. Den nya
bebyggelsen är fint utformad och smälter väl in i det
omgivande området. Det är viktigt att beakta behovet av
skollokaler i det fortsatta arbetet.

§ 14
Hägersten 1:1
1:1, Hägersten, Dnr 2012-11657-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
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1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet och ger kontoret i uppdrag att ställa ut förslaget
i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 1 april 2014.
Bil § 14
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande
inför utställning av förslag till deta
detaljplan
ljplan för Hägersten 1:1 i
stadsdelen Hägersten.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Erik Slottner (KD) enligt följande:
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Det hade varit mer tilltalande att skapa en sammanhängande
innegård för den nya huskroppen och den befintliga längs
Hägerstensvägen. Det finns risk att det föreslagna gavelhuset
delar
elar upp grönområdet på ett otillfredsställande sätt, inte
minst för boendes längs Hägerstensvägen. Det hade varit att
föredra att hitta en annan lösning som garanterar samma antal
lägenheter och där grönområdet förenar och inte separerar.
Exempelvis bör kontoret
ontoret anstränga sig för att de föreslagna
radhusen som nu inte finns med i planförslaget blir verklighet.
Det hade kunnat vara ett sätt att kompensera ett eventuellt
borttagande av gavelhuset.
Särskilt uttalande lämnas av Daniel Helldén m.fl. (MP) enlig
enligt
följande:
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Den förslagna bebyggelsen är ambitiöst utformad och lämpar
sig för platsen, det är välkommet att Stjernströms väg rustas
upp och att en ny förskola byggs. Gestaltningen av Norra
huset ger mer att önska och bör utvecklas. Vi ser ett problem
att det byggs ytterligare bostadsrätter i området, och hade
föredragit att på denna plats bygga hyresrätter.
I anslutning till planområdet ligger tunnelbanespår. 2003
påbörjades ett planarbete för att däcka över spåret på denna
plats och bygga bostäder, vi undrar vad som har hänt med
dessa planer, och hoppas se detta projekt vakna till liv igen.
Att bygga på redan hårdgjord yta är alltid att föredra.

§ 15
Del av Forskningen 1
1,, Norra Djurgården, Dnr 2012-18801-54
2012
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet och ger kontoret i uppdrag att ställa ut förslaget
i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtan
tjänsteutlåtande
de från den 3 april 2014.
Bil § 15

Stadsbyggnadsnämnden 24 april 2014

Sida 14 (89)

Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande
inför granskning av förslag till detaljplan för del av Forskningen 1 i
stadsdelen Norra Djurgården.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl.
(MP) föreslår (se beslutet).

2)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen.
Och inför utställningen anförs följande:
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Platsen är lämplig för bebyggelse. Vi vill se ett förslag där
den östligaste byggnaden dras tillbaka något mer från
Hovmästarbostället och dess gröna lunga. Det är viktigt att
bevara kulturmiljön intakt, vilket kommer att uppskattas av
studenter, forskare och boende i området.
De tre byggnaderna bör få en annan utformning när det gäller
färgkulör. Diskbänksgrått är intee värdigt dessa byggnader, en
varmare kulör borde i stället presenteras.
En gruppbostad, bör inarbetas i denna plan, alternativt i
planen Norra Djurgården 1:49.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnd
nämnden
en beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M),, Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP).
Reservation

Maria Hannäs (V) reserverar sig mot be
beslutet
slutet med hänvisning till
sitt förslag.
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§ 16
Del av Norra Djurgården 1:49
1:49,, Norra Djurgården, Dnr 20132013
02084
02084-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet och ger kontoret i uppdrag att ställa ut förslaget
i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 3 april 2014.
Bil § 16
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande
inför utställning av förslag till detaljplan för del av Norra
Djurgården 1:49 i stadsdelen Norra Djurgården.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
I ärendet kommer en större hålig ek, tyvärr, att behöva tas bort
för att få plats med en av byggnaderna. Vi anser att trädet
träde ska
läggas ut i närområdet.
Frågan om en gruppbostad i planen bör prövas tillsammans
med planarbetet i ärende med dp 2012-18801
18801-54
Forskningen 1. Det är av stor vikt att en gruppbostad kommer
till i någon av dess planer.

§ 17
Del av Liljeholmen 1:1
1:1, Liljeholmen, Dnr 2012-14741
14741-54
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Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet och beslutar att förslag till detaljplan ska
upprättas i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.
nsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2014.
Bil § 17
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande
inför fortsatt planarbete för del av Liljeholmen 1:1 i stadsdelen
Liljeholmen.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår i första hand att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
- Att återremittera ärendet och ge kontoret i uppdrag att
grundligt utreda och presentera alternativa placeringar för
skolan.
- Att därutöver anföra:
Behovet av skolor är stort i Gröndal/Liljeholmen och det är
därför positivt att staden nu planerar för ytterligare en skola.
Redan i startskedet ställde vi oss emellertid tvekande till
huruvida den föreslagna placeringen är den bäst lämpade.
Kontoret meddelar att man under processen undersökt
alternativa lokaliseringar av skolan, men redovisningen av
detta är bristfällig. Vi ville se en återremiss av ärendet för att
grundligt utreda och presentera alternativen till att placera
skolan i ett parkområde. Med anledning av den akuta bristen
på skolor i området, ställer vi oss ändå bakom att placera det
minskade förslaget med en F-6
6 skola för ca 645 barn på
platsen.
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Skolans placering är fortfarande problemfylld, inte minst
kopplat till dess närhet till trafikerade vägar. För att ta sig från
en närliggande parkering till skolan måste man passera
tättrafikerade vägar, vilket inte är optimalt med tanke på hur
många barn som kommer att röra sig i området. Kontoret ska
därför se över möjligheterna till mer trafiksäkra lösningar. Vi
vill därutöver understryka vikten av att respektera
naturvärdena och bevara rekreationsmöjligheterna i området,
kompensationsåtgärder för att säkerställa att områdets
ekosystemtjänster bevaras.

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår i andra hand att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.
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3)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
att avbryta planarbetet för ny skola vid Lövholmsvägen, samt
i övrigt anföra följande:
Det är positivt att en ny skola ska etableras i området Gröndal.
Behovet av en skola är uppenbart, inte minst då det har byggts
och kommer att byggas mycket bostäder i närområdet. Vi
menar dock
ck att platsen är helt olämplig. Det breda bältet med
vegetation längs Lövholmsvägen, och ner mot sjön Trekanten
måste bevaras. I skogen, som är en utmärkt skog att leka i
samt på gräsmarken vistas under hela året männsikor, inte
minst under sommarmånaderna
na då platsen är otroligt populär.
Vi menar att strandskyddet ska fortsätta att gälla för att värna
om allmänhetens möjlighet med tillgång till vattnet vi
Trekanten. På vissa strandnära platser utnyttjas inte den
möjligheten så mycket av medborgare, i detta
ta fall är det
verkligen tvärtom. Man kan fråga sig vad det är för mening att
ha något strandskydd över huvudlaget om man kan upphäva
det på en plats som nyttjas av tusentals stockholmare.
Vänsterpartiet menar att det finns alla möjlighet att etablera en
skola i Gröndal, i området Lövholmen. Befintliga hus, t.ex.
Beckers kontorsbyggnad som idag står nästan tom,
kompletterad med nybyggnations anser Vänsterpartiet är ett
bra alternativ till denna lokalisering. Därmed används redan
hårdgjord mark och man sparar
ar på vegetation, och för
medborgarna, en viktig rekreationsyta längs stranden.

Beslutsgång i delen om återremiss
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Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslaget att återremittera
ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner
att nämnde
nämnden
n beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer därefter övriga förslag mot
varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina
Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och
Erik Slottner (KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel
Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag till återremiss och sitt förslag till beslut.
Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:
Behovet av skolor är stort i Gröndal/Liljeholmen
holmen och det är
därför positivt att staden nu planerar för ytterligare en skola.
Redan i startskedet ställde vi oss emellertid tvekande till
huruvida den föreslagna placeringen är den bäst lämpade.
Kontoret meddelar att man under processen undersökt
alternativa
rnativa lokaliseringar av skolan, men redovisningen av
detta är bristfällig. Vi ville se en återremiss av ärendet för att
grundligt utreda och presentera alternativen till att placera
skolan i ett parkområde. Med anledning av den akuta bristen
på skolor i området, ställer vi oss ändå bakom att placera det
minskade förslaget med en F-6
6 skola för ca 645 barn på
platsen.
Skolans placering är fortfarande problemfylld, inte minst
kopplat till dess närhet till trafikerade vägar. För att ta sig från
en närliggande
nde parkering till skolan måste man passera
tättrafikerade vägar, vilket inte är optimalt med tanke på hur
många barn som kommer att röra sig i området. Kontoret ska
därför se över möjligheterna till mer trafiksäkra lösningar. Vi
vill därutöver understryka vikten av att respektera
naturvärdena och bevara rekreationsmöjligheterna i området,
kompensationsåtgärder för att säkerställa att områdets
ekosystemtjänster bevaras.
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§ 18
Isbrytaren 50
50, Kungsholmen, Dnr 2013-07325-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av
plansamrådet och beslutar att granskningsförslag ska
upprättas i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänst
tjänsteutlåtande
eutlåtande från den 1 april 2014.
Bil § 18
Utlåtandet avser redovisning av plansamråd och ställningstagande
inför granskning av förslag till detaljplan för Isbrytaren 50 i
stadsdelen Kungsholmen.
Nämndens behandling av ärendet
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Jäv

Daniel Helldén (MP) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit
närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD) och Maria Hannäs
(V) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Elina
Åberg m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
- Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut.
beslut
- Att därutöver anföra:
Det planerade tillskottet av ca 170 bostäder är välbehövligt i
ett Stockholm som växer och utvecklas. Förslaget är
spännande och vi ställer oss positiva till att använda den
gamla fabriksbyggnaden för bostads-, skol- och
serviceändamål. Den nu föreslagna påbyggnaden
åbyggnaden är emellertid
klumpigt utformad och tillvaratar inte byggnadens
kulturhistoriska värden på ett önskvärt sätt. Framförallt är
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påbyggnaden av hus III alldeles för kraftig, skadar
byggnadens karaktär och påverkar stadsbilden i en allt för hög
utsträckning. De redan bristfälliga dagsljusförhållandena på
gården försämras ytterligare. Förändringen innebär också att
byggnaderna får ett sämre skydd än vad de har idag. I det
fortsatta arbetet ska utformningen av hus III arbetas vidare
med så att förslaget bättre tillvaratar byggnadernas befintliga
karaktär.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD) och Maria Hannäs (V)
(V).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Elina
Åberg m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt
förslag.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Vänsterpartiet anser att denna plan är mycket spännande och
tillför en ny intressant och kulturmiljöbevarande arkitektur i
en kombination som vi gärna ser mer av. Platsen med en
relativt mörk och trång gata, kan trots detta, ändå bidra till
t
många bostäder i innerstaden. Gårdens utformning behöver
bearbetas i det fortsatta planarbetet. Gruppbostad såsom
begärts av stadsdelsnämnden ska även ingå innan planen ställs
ut.

§ 19
Kv. Linjalen och kv. Ögonmåttet
Ögonmåttet, Södermalm,
Dnr 2013
2013-02770-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till tillägg
till detaljplan.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 3 april 2014.
Bil § 19
Utlåtandet avser antagande av förslag till tillägg till detaljplan för Pl
6762 för kv. Linjalen och Pl 6803 för kv. Ögonmåttet i stadsdelen
Södermalm.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv

Maria Hannäs (V) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit
närvarande
ärvarande vid handläggningen av detta ärende.
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
- Att delvis godkänna kontorets förslag till beslut.
- Att därutöver anföra:
Det är positivt att området kring kvarteret Linjalen och
kvarteret Ögonmåttet rustas upp och ges möjligheter att
utveckla ett mer levande gaturum. De aktuella kvarteren har
stora kvaliteter som boendemiljö och är goda exempel på
bostadsarkitektur från miljonprogramstiden.
Det är positivt att ytor som idag används som parkeringsparkerings
platser i kvarteret Linjalen i förslaget kan användas för handel
och annan verksamhet som kommer fler till del. Planerna på
att skapa förutsättningar för inrättandet av en större
matvaruaffär
atvaruaffär i nära anslutning till Rosenlundsparken är dock
inte helt oproblematiska då den ökade belastningen i området
med all sannolikhet kommer att leda till en ökad bilburen
trafik. Mer kraft borde i planen läggas åt att skapa
förutsättningar för icke kommersiella verksamheter. Vid sidan
av butiken bör möjligheten att bereda plats för småskalig
handel längs Magnus Ladulåsgatan eftersträvas.
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Det är också positivt att utvecklingen av området möjliggör
ett tillskott av bostäder för unga och studenter. Enligt
E
planen
rivs länkbyggnaderna som binder samman huskropparna i
kvarteret Ögonmåttet. Om detta tillför ett öppnare och mer
levande område är det givetvis positivt, men samtidigt är
behovet av bostäder i området stort. Vi hade därför gärna sett
att kontoret
ret hade prövat ett förslag där dessa byggnader hade
kompletterats eller ersatts med högre bebyggelse med plats
för ytterligare bostäder. Möjligheten till detta bör undersökas.
Kvartersgården i kvarteret Linjalen är uppskattad av de
boende och en värdefull
ll miljö i stadsdelen. Att flytta
tvättstugor, sophantering m.m till byggnader på gården
minskar gårdens attraktivitet påtagligt. Gården fungerar som
en förlängning av Rosenlundsparken och nyttjas av
förskolklasser såväl som boende i området. Om konsekvensen
konsekvens
av förslaget blir att delar av gården tas i anspråk behöver
utrymmet för butiker istället bli mindre. En byggrätt för
bostadskomplement på gården ska därför inte föreskrivas i
planen.

Godkänt dokument - Lena Mittal, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-05-07, Dnr 2013-21426

3)

Sebastian Wiklund (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att delvis avslå förslaget och istället tillföra:
Det är brist på bra samhällsplanering när majoriteten föreslår
en ICA-butik
butik av stora mått i fastigheten, när man på kort
gångvägsavstånd kan komma till Hemköp Fatburen, Coop
Nära vid Södra station, ICA vid krysset
Swedenborgsgatan/Magnus Ladugårdsgatan, Lidl på Magnus
Ladugårdsgatan, ICA Supermarket Rosenlundsgatan vid
Södra station, Stormarknaden Coop vid Fatburstrappan och en
nyligen utbyggt (ICA) vid Medborgarplatsen på
Folkungagatan. Och dessutom Coop Nära
ära på Grindsgatan.
Alltså sammanlagt åtta butiker.
Det är den stora skalan som inte är acceptabel. Istället borde
det finnas utrymme för handel som är mer småskalig och
dessutom borde föreslaget bearbetas ytterligare tillsammans
med Södermalms stadsdelsnämnd
ämnd för att undersöka vilka
behov det finns för en annan typ av lokaler för kultur och för
andra sociala verksamheter. Det finns inte kvar så många
lokaler på Södermalm som staden har rådighet över.
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Butiken som föreslås är dessutom så stor att det kommer
komme
påtagligt påverka de boendes omgivning. Innergårdens lekytor
kommer att påverkas genom att tvättstugan behöver flyttas.
Även soprummet blir mindre och flyttas ut på gården. Det är
negativt.
Det finns dock positiva delar av förslaget, som att trappan
görs tillgänglig och att hotellet byggs om till förmån för
studentbostäder och ungdomslägenheter. Detta motiverar
också att man kan riva länkbyggnaderna i Kv Ögonmåttet.
Det är glädjande att den borgerliga majoriteten nu tagit sitt
förnuft till fånga och frångått den fordonstrafikerade gata de
tänkt dra igenom parken. Vänsterpartiet har ända sedan start
varit motståndare till den planen som skulle styckat av parken
och gjorde den mindre barnvänligg och mer osäker.
Beslutsgång
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Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD).
Reservation

Vicee ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel
Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till sitt förslag.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

§ 20
Älvsjö centrum, etapp 3, Solberga 1:1
1:1,, Solberga,
Dnr 2012
2012-02540-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan
och överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 1 april 2014.
Bil § 20
Utlåtandet avser godkännande av fförslag
örslag till detaljplan för Älvsjö
centrum, etapp 3, Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Utvecklingen av Älvsjö centrum är positiv och av stort värde
för Stockholms fortsatta utveckling. Vi har vid flera
fl tillfällen
påpekat att det är av yttersta vikt att planeringen av och
bebyggelsen i Älvsjö centrum tar hänsyn till framtida
kollektivtrafikplaner. Älvsjö ska i framtiden kunna bli ett
rejält kollektivtrafiknav med möjligheter till spårväg,
tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. Det är därför positivt
att se att detta nu i möjligaste mån finns med i tanken när
Älvsjö centrum planeras. Kollektivtrafikens förutsättningar i
området ska finnas med som en parameter under alla etapper
av nya Älvsjö centrum och planen bör därför inkludera ett
reservat för framtida tunnelbaneutbyggnad.
De goda möjligheterna till cykelparkering som erbjuds i
anslutning till Älvsjö station kommer att öka cyklandet i
centrum. Placeringen av det nya hotellet kommer också att
kraftigt öka gångtrafiken framförallt vid stora mässor. Därför
måste trafiksituationen på in- och utfarter från det nya
området noga ses över så att inte framtida trafikfällor byggs in
som försvårar framkomlighet eller framkallar fara för liv och
säkerhet.
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Därutöver vill vi särskilt framhålla vikten av att det byggs
bostäder som kan inrättas som gruppbostäder eller
servicelägenheter för funktionsnedsatta. Det är inte
försvarbart att inte ta med den typen av bostäder när det nu
byggs centralt i Älvsjö. Det är angeläget att stor hänsyn tas till
rörelsehindrade, bland annat att det planeras in tillräckligt
antal parkeringsplatser för bilar med parkeringstillstånd.
Parkeringssituationen i och kring Älvsjö Centrum har länge
varit besvärlig. Redan idag använderr många söderortsbor
Älvsjö som infartsparkering. Om Älvsjö utvecklas till det
kollektivtrafiknav vi vill att det ska bli kan situationen bli
ännu tuffare. Därutöver har Stockholmsmässans besökare som
nyttjar Älvsjös parkeringsmöjligheter på helgerna. När nu
Älvsjö Centrum får ett mycket stort tillskott av boende såväl
som transitresenärer och mässbesökare så behöver
parkeringsmöjligheterna ses över ordentligt.

Godkänt dokument - Lena Mittal, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-05-07, Dnr 2013-21426

Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Parkeringstalet ska hållas myckett lågt då kollektivtrafikläget i
detta område är optimalt. Pendeltåg med olika linjer och tät
trafik, samt ett flertal busslinjer, samt cykelgarage vid torget
gör att parkeringstalet ska vara 0.2.
Underrättelse

Kommunfullmäktige ska underrättas om beslut
beslutet.

§ 21
Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken
Rosenlundsparken,
Södermalm, Dnr 2011
2011-01691-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan
och överlämnar det till kommunfullmäktige
mmunfullmäktige för antagande.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 3 april 2014.
Bil § 21
Utlåtandet avser godkännande av förslag till detaljplan för
Södermalm 9:10 m.fl., område kring Rosenlundsparken i stadsdelen
Södermalm.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv

Maria Hannäs (V) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit
närvarande vid handläggningen av detta ärende.
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl.
(MP) föreslår (se beslutet).

2)

Sebastian Wiklund (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att godkänna del av förslaget till detaljplan enligt
följande
Byggnaden vid den branten i västra delar mot trappan till kv.
Verktummen godkännes.
Övrig bebyggelse i planen avslås.
Det är glädjande att den borgerliga majoriteten nu tagit sitt
förnuft till fånga och frångått den fordonstrafikerade gata de
tänkt dra igenom parken. Vänsterpartiet har ända sedan start
varit motståndare till den planeringen som skulle styckat av
parken och gjorde den mindre barnvänlig och en osäker park
att vistas i.
Vi ser att det finns en del ytor på det föreslagna området som
kan bebyggas och på så sätt tillföra mer liv till parken. Vi
anser att huset bredvid Kvarteret Verktummen kan
ka byggas då
det är en obrukbar plats på grund av att det är så brant. I detta
hus ska också förskolan flytta. Därigenom kan parken i stället
utökas till att bli en ännu större och mer attraktiv plats.
Vänsterpartiet tycker att resterande hus ska utgå helt
hel ifrån
förslaget. Anledningen är att de i sin helhet förstör en stor del
av befintlig parkyta. Parkyta är viktigt i tättbebyggda
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Södermalm och det kommer att bli allt viktigare. Det är på så
sätt inte ansvarigt att bebygga så välbehövliga parkytor. Dessa
ytor ska istället arbetas in i den parkplan som processas just
nu. I det här fallet är det helt omöjligt att bygga bort en del
parkyta och rusta upp parken i övrigt och samtidigt tala om att
man stärker Rosenlundsparkens gröna kvalitéer.
Med anledning av att husen ska utgå behövs inte den
föreslagna vägen som går runt Ögonmåttet. Däremot ska
tillgängligheten tillgodoses för huset mot trappan till kv.
Verktummen.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnd
nämnden
en beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M),, Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP).
Reservation
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Sebastian Wiklund (V) reserverar sig m
mot
ot beslutet med hänvisning
till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt följande:
Utvecklingen av kvarteren runt Rosenlundparken är positiv
och ger möjlighet till ett mer levande gaturum och, inte minst,
ett välkommet tillskott av bostäder. När Stockholm växer
måste staden både få växa utåt men också förtätas inåt. Den
parkyta som den föreslagna bebyggelsen tar i anspråk är idag
relativt outnyttjad
d och den planerade bostadstillskottet mitt på
Södermalm är därför välkommet. Bostäderna tillsammans
med lokalerna i bottenplan och de nya gatorna skapar
förutsättningar för ett mer varierat och levande område.
Underrättelse

Kommunfullmäktige ska underr
underrättas om beslutet.

§ 22
Hässelby Villastad 28:1
28:1,, Hässelby Villastad, Dnr 2009-14079-54
2009
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Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 23 september
2013. Bil § 22
Utlåtandet avser antagande av förslag till detaljplan för Hässelby
Villastad 28:1 i stadsdelen Hässelby Villastad.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till bes
beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
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Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Vänsterpartiet välkomnar att flerfamiljshus byggs i Hässelby
Villastad. Det är förenligt med Vänsterpartiets
stadsbyggnadspolitik. I en avvägning mellan olika intressen,
att bygga bostäder, så att flera kan få en bostad, och att bygga
i grön mark, som i detta fall, överväger främjandet
främjand av flera
bostäder. Att bygga flerfamiljshus vid Grantoppsgränd,
främjar integration och minskar den segregation som finns i
Hässelby Villastad.
Kollektivtrafiken måste byggas ut i stadens yttre områden.
Miljövänliga eldrivna trådbussar kan vara en av flera
lösningar.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

§ 23
Kalvholmen 1
1, Skärholmen, Dnr 2012-09980-54
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Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2014.
Bil § 23
Utlåtandet avser antagande av förslag till detaljplan för Kalvholmen
1 i stadsdelen Skärholmen.
Nämndens behandling av är
ärendet
Jäv

Maria Hannäs (V) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit
närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

§ 24
Brånberget 1
1, Ulvsunda, Dnr 2012-02602-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden
nden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 1 april 2014.
Bil § 24
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Utlåtandet avser antagande av förslag till detaljplan för Brånberget
1 i stadsdelen Ulvsunda.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

§ 25
Geten 25
25, Vasastaden, Dnr 2012-15713-54
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 21 mars 2014.
Bil § 25
Utlåtandet avser antagande av förslag till tillägg till stadsplan Pl
5293 samt detaljplan TDp 2002
2002-11171-54
54 för Geten 25 i stadsdelen
Vasastaden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).
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§ 26
Del av fastig
fastighet Björnen och Loen i City,, Norrmalm,
Dnr 2013
2013-06541-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 3 april 2014.
Bil § 26
Utlåtandet avser antagande av förslag till detaljplan för Björnen och
Loen i City i stadsdelen Norrmalm.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
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Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

§ 27
Kattrumpstullen 1
1, Norra Djurgården, Dnr 2013-08123
08123-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 21 mars 2014.
Bil § 27
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Utlåtandet avser antagande av förslag till tillägg till detaljplan Dp
88154A för del av Kattrumpstullen 1 i stadsdelen Norra Djurgården.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföran
Ordföranden
den Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

§ 28
Lokstallet 6 och del av Lokstallet 7 m.fl.
m.fl.,, Vasastaden,
Dnr 2012
2012-10159-54
Beslut

Godkänt dokument - Lena Mittal, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-05-07, Dnr 2013-21426

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 3 april 2014.
Bil § 28
Utlåtandet avser anta
antagande
gande av förslag till detaljplan för Lokstallet 6
och del av Lokstallet 7 m.fl. i stadsdelen Vasastaden.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv

Joel Malmqvist (S) har på grund av jäv inte deltagit i eller varit
närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl.
(MP) föreslår (se beslutet).
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Maria Hannäs (V) föreslår i första hand att
stadsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera detaljplanen
och anför följande motivering:
Detaljplanen omarbetas så att den på ett bättre sätt respekterar
det smala gaturummet vid Atlasmuren. Påbyggnaden ges en
helt annan utformning i skala och färg. Den grönaktiga
glasfasaden är inte lämplig mot gatan, men kan accepteras
mot spårområdet.

Godkänt dokument - Lena Mittal, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-05-07, Dnr 2013-21426

Bonniers låga fastighet är belägen i ett extremt synligt läge
från såväl Vasastaden som Kungsholmen. Inte minst gäller det
för alla
la som passerar över bron vid Sankt Eriksgatan.
Atlasområdet idag har blivit ett fint och trevligt
bostadsområde med prunkande grönska, fina utemiljöer där de
boende flyttat ut med möbler på förgårdsmarken.
Restauranger och kaféer har kommit igång mer än tidigare.
t
Utformningen av byggnaden behöver omarbetas för att planen
ska kunna antas.

Maria Hannäs (V) föreslår i andra hand att dåå nämnden inte
godkände att planen återremitterades anser vi att följande
förändringar måste ske för att planen ska kunna antas.
ant En
omarbetning måste ske så att byggnaden på ett bättre sätt
respekterar det smala gaturummet vid Atlasmuren.
Påbyggnaden ges en helt annan utformning i lägre skala och
färg. Den grönaktiga glasfasaden är inte lämplig mot gatan,
men kan accepteras mot spårområdet.
Bonniers låga fastighet är belägen i ett extremt synligt läge
från såväl Vasastaden som Kungsholmen. Inte minst gäller det
för alla som passerar över bron vid Sankt Eriksgatan.
Atlasområdet idag har blivit ett fint och trevligt
bostadsområde med
ed prunkande grönska, fina utemiljöer där de
boende flyttat ut med möbler på förgårdsmarken.
Restauranger och kaféer har kommit igång mer än tidigare.
Utformningen av byggnaden behöver omarbetas för att planen
ska kunna antas.
Beslutsgång i delen om återr
återremiss

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslaget att återremittera
ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens sammanträde och finner
att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.
Beslutsgång
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Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nnämnden
ämnden beslutar enligt
förslag från Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden Maria
Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl. (MP).
Reservation

Maria Hannäs (V) reserverar sig mo
mott beslutet med hänvisning till
sitt förslag till återremiss och sitt förslag till beslut.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

§ 29
Tryckeriet 14 och del av 13
13,, Liljeholmen, Dnr 2013-08675-54
2013
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till
detaljplan.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 28 mars 2014.
Bil § 29
Utlåtandet avser anta
antagande
gande av förslag till tillägg till stadsplan Pl
7973 för Tryckeriet 14 och del av Tryckeriet 13 i stadsdelen
Liljeholmen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevi
Kevius
us (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande).

Stadsbyggnadsnämnden 24 april 2014

Sida 35 (89)

§ 30
Övergripande ljusstrategi för Stockholms offentliga
belysningsmiljöer. Programförklaring
Programförklaring,, Dnr 2014-03571-570
2014
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt sitt förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets och trafikkontorets gemensamma
tjänsteutlåtande från den 10 mars 2014. Bil § 30
Utlåtandet avser övergripande ljusstrategi för Stockholms offentliga
belysningsmiljöer. Programförklaring.

§ 31
Styrning av lokalförsörjningen – svar på remiss från
stadsrevisionen, Dnr 2014-02164-00
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
rslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från stadsrevisionen.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 27 mars 2014.
Bil § 31
Utlåtandet avser svar på remiss från stadsrevisionen om rapporten
Styrning av lokalförsörjningen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår ((se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
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Underrättelse

Stadsrevisionen ska underrättas om beslutet.

§ 32
Strategi för ökad cykling i Stockholms stad – svar på remiss
från kommunstyrelsen, Dnr 2014-02648-32
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.

Handlingar i ärendet
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 24 mars 2014.
Bil § 32
Utlåtandet avser svar på remiss från kommunstyrelsen om strategi
för ökad cykling i Stockholms stad.
Nämndens beh
behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Maria Hannäs (V)
föreslår (se beslutet).

2)

Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner i huvudsak kontorets
svar på remissen.
2. Att sätta högre mål för ökad cykling och trafiksäkerhet
3. Att i övrigt anföra följande.
Strategin för ökad cykling i Stockholms stad är ett välkommet
arbete för att tydliggöra ansvaret och verka för att staden
sammantaget driver på utvecklingen. Det är bra att
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kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att driva,
följa upp och hålla samman
mman stadens arbete med cykelfrågor.
Cykelplanens mål är dock för låga och staden har goda
förutsättningar att nå högre, inte minst med tanke på den trend
som finns i samhället i stort med ökad andel cykling. Målen
för ökad cykling och trafiksäkerhet ska istället anges till
följande:
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- 20 procent av arbets- och studiependlingen i Stockholms
stad ska ske med cykel senast 2020.
- 30 procent av antalet persontransporter ska ske med cykel
senast 2020.
- Risken att dödas eller skadas svårt i en cykelolycka ska
minskaa med 50 procent till år 2020. Det långsiktiga målet
är nollvisionen.
- Minst 90 procent av cyklisterna ska känna sig trygga i
trafiken senast 2020.
Strategin pekar ut särskilt viktiga egenskaper för ett attraktivt
cykelnät. Förutom de som listas i strategin
n är det även viktigt
att cykelplanens bredder för cykelvägar följs och att
underhållet av cykelnätet är bra året om. Det handlar både om
framkomlighet och om trafiksäkerhet.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner
ner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Maria Hannäs (V)
(V).
Reservation

Daniel Helldén m.fl. (MP) reserve
reserverar
rar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Att förbättra säkerheten och framkomligheten för cyklister är
en framtidsinvestering. I dagsläget återstår mycket arbete
innan cyklister kan känna sig säkra på vägen, hitta någonstans
att parkera och sedan återfinna sin cykel i helt skick efter att
den lämnats
nats på offentlig plats. Med detta som utgångspunkt
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välkomnar Socialdemokraterna initiativ för att finna en
gemensam strategi samt samordna nämndövergripande frågor
rörande cyklingen.
Vi delar utredningens vision om att Stockholm ska vara en
stad för allaa där alla kan ta sig fram på ett tryggt och säkert
sätt. Rapporten lyfter fram vikten av övergripande
cykelplanering i stadens utbyggnadsarbete. Vi vill understryka
att samarbete mellan förvaltningar, nämnder och övriga
aktörer kommer vara nödvändigt för att bygga staden
framgångsrikt, både vad gäller infrastrukturella frågor som
miljöfrågor eller stadsbyggandet i allmänhet. Vi vill vidare
uppmuntra till ett utökat internationellt kontaktnät för att
kunna dra lärdom av andras erfarenheter i byggandet av en
storstad med god miljö och god hälsa hos dess invånare.
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Rapportens syfte, vilket uppges vara att ange en inriktning för
hur staden ska agera för att öka cyklandet, har dock inte
konkretiserats i den utsträckning vi skulle önska. Att sätta upp
visioner om en stad i världsklass är bra, men med
utgångspunkt i att Stockholm ligger långt efter världens bästa
cykelstäder känns rapporten väl oprecis i sina
framtidsformuleringar.
Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Behovet av cykelparkeringar
rkeringar är skriande i Stockholm. Som
vana cyklister har vi vant oss vid att missa avgångar i
kollektivtrafiken pga. att vi inte hittar någon cykelparkering.
Vi har också vant oss att med jämna mellanrum att åka taxi
hem ihop med cykeln pga. av skadegörelse
se eller att cykeldelar
stulits.
Nu finns ett förslag från alliansen om att anlägga mellan
4000-6000
6000 cykelparkeringar till och med 2018. Denna
satsning är naturligtvis bra, men tyvärr kan den sammanfattas
med termen ”för lite och för sent” eftersom det verkliga
ver
behovet är 14000 nya cykelparkeringsplaster enligt kontorets
tjänsteutlåtande.
För oss är det en självklarhet att ändå stödja förslaget
eftersom det någorlunda hyggliga inte är det bästas fiende.
Vänsterpartiet anser att målet måste vara att anlägga lika
många cykelparkeringsplatser som behövs enligt
behovsanalysen. Utöver det anser vi också att staden måste
kunna erbjuda en möjlighet för medborgarna att tryggt kunna
lämna sin cykel utan risk för skadegörelse eller stöld.

Stadsbyggnadsnämnden 24 april 2014

Sida 39 (89)

Upplysta och bevakade cykelparkeringar
arkeringar är ett sätt för att
tillfredsställa detta behov. Att anlägga s.k. cykelträd (Bike
tree) är ett annat sätt att erbjuda säkra parkeringar.
Uppgiften att skapa en duglig infrastruktur för cykel är dock
ett samhällsansvar som också ska omfatta kommersiella
komme
byggherrar och fastighetsbolag. Också andra offentliga
aktörer såsom stadens egna bolag, SL och Jernhusen måste ta
sitt ansvar. Vi vill därför att staden ska använda sitt
planmonopol för att tvinga de aktörer som söker bygglov att
anlägga cykelparkeringar
keringar i tillräcklig mängd.
När det gäller cykelvägvisning ser vi väldigt positivt att detta
nu genomförs. Idag finns en tydlig orättvisa där
ändamålsenlig skyltning oftast saknas i ytterområdena.
Vänsterpartiet ser också behov av att utveckla stadens
webbaserade
bbaserade cykelvägvisning. Vi vill därför ge trafikkontoret
i uppdrag att ta fram en konkret plan för utveckling av stadens
webbaserade cykelplanerare och framtagande av en gratis
kartapplikation anpassade för s.k. smartphones.
Underrättelse
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Kommunstyrels
Kommunstyrelsen ska underrättas om beslutet.

§ 33
Stockholms stads kemikalieplan 2014
2014-2019 – svar på remiss
från kommunstyrelsen, Dnr 2014-00345-00
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 24 mars 2014.
Bil § 33
Utlåtandet avser svar på remiss från kommunstyrelsen om
Stockholms stads kemikalieplan 2014
2014-2019.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD),, vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Maria Hannäs (V)
föreslår (se beslutet).

2)

Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
1. Att lägga till möjligheten till att efter utvärdering göra
mindre revideringar av planen efter två år.
2. Att med denna ändring föreslå Kommunfullmäktige att
godkänna förslaget till kemikalieplan.
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Vi ser mycket positivt på att förlaget till kemikalieplan
äntligen är färdigt och tycker att många viktiga delar av
stadens kemikaliearbete
ikaliearbete har tagits med. Vi är också mycket
nöjda över att barns exponering för kemikalier har fått en
central roll i förslaget. Vi välkomnar att ambitionerna åter
höjs, sedan Miljömiljardsprojektet "Nya gifter – nya verktyg"
(2004-2008) avslutades.
Vii instämmer helt i prioriteringen att minska barns
exponering för skadliga kemikalier, men anser därutöver att
utfasning av persistenta och bioackumulerande ämnen och
användningen av giftfria byggmaterial bör vara viktiga
områden att arbeta med då dessa tvåå områden kan ge skadlig
påverkan på mycket lång sikt, och blir svåra att hantera när
problem uppstår. Inom dessa tre områden (barn, byggmaterial
och persistenta kemikalier) är det extra viktigt att ”ska-krav”
”ska
ställs och att man undviker formuleringar som ”bör inte
användas” då detta kommer försvåra uppföljning och
eventuell påföljd om kraven inte följts. Vi anser också att det
är extra viktigt att försiktighetsprincipen används inom dessa
prioriterade områden.
Även vid olika typer av upphandling är ”ska--krav” att föredra
framför ”bör” och ska göras i de fall där det finns laglig
möjlighet. Staden bör verka för utökade möjligheter att ställa
sådana krav (se till exempel ärende 16 om EU-arbetet).
EU
Staden är dessutom en så stor aktör att det kan vara befogat
med
ed riktade teknikupphandlingar, ibland tillsammans med
andra kommuner (se till exempel ärende 8 om policy för golv
med ftalater). Upphandlande förvaltning eller bolag måste få
tydliga riktlinjer med beskrivning av vad som inte ska
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upphandlas, och vilka miljökrav
jökrav som ska ställas då det annars
kan vara mycket svårt att ställa någon till svars vid en
uppföljning av de ställda kraven. Uppföljning av kraven är
mycket viktig och vi vill speciellt trycka på vikten av påföljd
om kraven inte har följts.
Vi anser attt det är viktigt att staden ska kunna sätta en högre
standard för kravställande och att man t.ex. ska kunna
exkludera ämnen som ännu inte hunnit uppföras på några
listor om man bedömer att det kan finnas risker med dessa.
Staden är en stor aktör som har stor
or inverkan och bör därför
gå före. Staden har också många underaktörer som också kan
behöva tydlighet. Därför anser vi att kemikalieplanen kommer
vara viktig som ett basalt övergripande dokument för att styra
stadens alla verksamheter, men att starkare krav
kr kan komma
att ställas inom specifika viktiga områden, exempelvis för
byggmaterial.
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Det är viktigt att Kemikaliecentrum finns tillgängligt med
stöd och hjälp och kan tillhandahålla styrdokument för att
hjälpa verksamheter att fasa ut produkter och material
mate
som
kan innehålla skadliga ämnen.
Stadens kemikaliearbete bör tydligt lyfta fram förslag på
åtgärder på nationell eller EU-nivå,
nivå, där sådana behöver för
bättre måluppfyllelse. Ett exempel är skatter på farliga ämnen
som inte kan förbjudas, där det finns
ns alternativ som inte
kommer till användning av kostnadsskäl.
Vi anser att man bör överväga hur information som inhämtats
genom tillsyn, upphandling eller på annat sätt om farliga
ämnen i bestämda produkter kan göra mer lättillgänglig för
hushåll, småföretag
retag och andra brukare samt föreningar och
andra medkommunikatörer. Vi anser att staden bör fördjupa
samarbetet med ideella miljöorganisationer om
kemikaliefrågor.
Då kemikalieområdet snabbt kan förändras och då planen är
ny och oprövad anser vi att det är viktigt att efter 2 år ha en
genomgång av möjliga problemområden och möjlighet till en
eventuell revidering av kemikalieplanen.
Förutom de kemikalier som ”importeras” till staden med varor
och produkter som vi använder finns det även skadliga ämnen
som kan bildas av stadens egen verksamhet. Exempelvis kan
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linoljeprodukter ge upphov till förhöjda halter av formaldehyd
och fuktskadad betong kan avge organiska ämnen som kan ge
hälsoeffekter i inomhusmiljön. Andra exempel där stadens
egna verksamheter kan gee avtryck på miljön är t.ex.
fjärrvärmeproduktion och avloppshantering. Sopförbränning
leder t.ex. till bildning av dioxiner, speciellt vid för låg
temperatur och användning av hypoklorit i för rening av nya
membranfilter i avloppsreningsverk ger upphov till
ti bildning
av persistenta klororganiska föreningar, vilket t.ex. kan
undvikas genom att byta ut hypoklorit mot väteperoxid. I
dessa fall är det viktigt att staden har kunskap om dessa
processer och arbetar proaktivt med information och tillsyn
för att minska
ska risken för bildning och frisättning av dessa
skadliga ämnen, både för en förbättrad inomhusmiljö, och för
att förhindra utsläpp av skadliga ämnen till mark eller vatten.
Vi anser att kemikalieplanen är ett bra grunddokument, men
det är också tydligt att planen är en start och inte en lösning.
Arbetet kommer att starta med godkännandet av planen.
Kemikaliecentrum kommer att få en enorm uppgift att lösa
och det kommer behövas koordination, resurser och hjälp
utifrån för att kunna nå målet om ett giftfritt
tt Stockholm.
Precis som med staden miljöprogram kommer det finnas ett
stort behov av att samordna och informera stadens nämnder
och bolag om innehållet i planen. Nya underdokument för
styrning och uppföljning kommer att behöva tas fram. Vi
efterlyser ocksåå en stor tydlighet i styrdokumenten, för att
uppnå en bättre användarvänlighet. Vilka kemikalier får inte
användas, var gäller specifika riskbedömningar, när kan
undantag beviljas, hur kommer arbetet att följas upp? Även
arbetet mot allmänhet och företag kommer att bli krävande.
Det är därför av största vikt att kemikaliecentrum tilldelas
tillräckliga resurser och att finansieringen tryggas på längre
sikt.
Vi måste starta nu och inte sedan. Det är viktigt att visionen
om ett Giftfritt Stockholm inte bara stannar vid en vision.
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Maria Hannäs (V)
(V).
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Reservation

Daniel Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Ös
Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Kemikalieplanen är bra och har vårt fulla stöd. Det är också
bra att den utarbetas tillsammans med andra större städer i
landet. Planen ligger i linje med vad Socialdemokraterna har
drivit.
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Kemikalieplanen passar
ar väl in i det svenska arbetet att
genomföra EU:s kemikalielagstiftning Reach. Reach är
nämligen ännu inte i hamn eftersom motståndet fortfarande är
stort inom vissa industrikretsar. Amerikansk kemikalieindustri
lobbar mycket aggressivt för att försvaga Reach,
each, inte minst
inom ramen för förhandlingarna om det s. k. Transatlantic
Partnership for Trade and Investments.
Ju fler aktörer som driver en liknande linje som Stockholm,
desto större blir trycket att verkligen genomföra Reach i dess
ursprungliga intentioner.
ntioner. Ett framgångsrikt kemikaliearbete
kommer att leda till mycket konflikter. Staden måste därför
välja sin första strid med omsorg så att man är säker på att
vinna.
Underrättelse

Kommunstyrelsen ska underrättas om beslutet.

§ 34
Upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse – svar på
remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2014-04747--50
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen
ssen från kommunstyrelsen.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 31 mars 2014.
Bil § 34
Utlåtandet avser svar på remiss från kommunstyrelsen om
upplåtel
upplåtelse av tomträtt för hyreshusbebyggelse.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Vi ser positivt på de delar av kontorets utlåtande som avser
remissens innehåll. Vi instämmer med kontoret om att
avtalsfriheten bör sträcka sig längre än de tio år som föreslås i
utredningen. Däremot är vi tveksamma till att frågan om
framtida nivåer för, och eventuella höjningar av,
tomträttsavgälder, ska beröras i detta svar. Detta bör vara en
fråga för Exploateringsnämnden, som förvaltar all stadens
mark, att bereda.
Särskilt uttalande lämnas av Daniel Helldén m.fl. (MP) enligt
följande:
Vi anser precis som stadsbyggnadskontoret att kommunerna
bör ha stor möjlighet att själva avgöra nivån på
tomträttsavgälderna genom till exempel att ingå avtal om
tomträttsavgälden.
ttsavgälden. Hyressättningen sker på andra grunder än
tomträttsavgälden och föremål för en förhandling enligt
särskilda spelregler. Hur hög hyra som är möjlig att ta ut i
nyproduktion påverkar dock kalkylen för att bygga
hyresrätter. Trots höga nyproduktionshyror
nshyror förekommer det
att byggherrar inte anser sig få ihop sina kalkyler för att bygga
hyresrätter. Detta är ett problem som staden måste bevaka.
Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
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Vänsterpartiet anser att det vore skadligtt att reglera priset på
tomträtter på det här sättet. Avgälden får gärna sänkas, men
då måste man samtidigt säkerhetsställa att sänkningen
kommer hyresgästerna till del i form av lägre
nyproduktionshyra genom särskilda avtal. I annat fall bidrar
sänkningen enbart till högre vinstmarginaler för byggherrarna.
Det är inte ett ansvarsfullt sätt att hantera skattebetalarnas
tillgångar.
Underrättelse

Kommunstyrelsen ska underrättas om beslutet.

§ 35
Detaljerad krav
krav- och behovsanalys avseende avtalets
ändamålse
ändamålsenlighet
nlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod
och beslut om förnyad centralupphandling av gemensam
IT-service
service (GSIT) – svar på remiss från kommunstyrelsen,
kommunstyrelsen
Dnr 2014
2014-02658-05
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att överlämna kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera
paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 11 april 2014.
Bil § 35
Utlåtandet avser svar på remiss från kommunstyrelsen om
detaljerad krav
krav- och behovsanalys avseende avtalets
ändamålsenlighet samt beslut om nyttjande av optionsperiod och
beslut om förnyad centralupphandling av gemensam IT-service
IT
(GSIT).
Nämndens behandling av ärendet
Deltar inte i beslutet

Maria Hannäs (V) anmäler att hon inte deltar i beslutet.
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Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
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Socialdemokraterna har vid flertalet tillfällen framfört kritik
avseende de funktionsbrister och stora och onödiga kostnader
i det nuvarande GS-IT-systemet.
systemet. När kommunfullmäktige
beslutade om att förlänga avtalet med Volvo--IT i maj 2013
reserverade vi oss emot beslutet och förordade införandet av
ett nytt system som garanterar god funktionalitet. I ärendet
skrev vi bland annat följande:
’Vi finner det anmärkningsvärt att en upphandling som
omsätter så stora ekonomiska belopp och som samtidigt har
varit föremål för så mycket kritik som GS-IT
IT förlängs utan att
en ordentlig analys görs av ärendet. Att enkelt avfärda en ny
upphandling med invändningen att det är en stor process ter
sig märkligt när det är uppenbart att det finns starka
funktionsbrister som ännu
nu inte kunnat åtgärdas.’
GS-IT
IT har bland annat av stadens egna revisorer och externa
utvärderare fått skarp kritik för systemets bristande
användarvänlighet och förmåga att leva upp till alla de behov
som finns inom stadens verksamheter. Detta har i synnerhet
syn
varit ett stort problem inom skolan där systemets bristande
flexibilitet fått negativa konsekvenser för IT--användningen i
undervisningen.
Stockholms stad bör snarast ersätta det nuvarande systemet
med en ny funktionell IT-lösning.
Underrättelse

Kommunstyrelsen ska underrättas om beslutet.

§ 36
Namn för kvarter och gator i stadsdelen Kista
Kista,
Dnr 2013
2013-05232-44
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Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt namnberedningens förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa Akureyri och
Varmalid som nya namn på kvarter.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa att Kista
Alléväg och Surtsögatan bibehålls som namn på gata med
ändrad sträckning.

Handlingar i ärendet

Namnberedningens tjänsteskrivelse från den 7 april 2014. Bil § 36
Skrivelsen avser förslag till namn för kvarter och gator i stadsdelen
Kista.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång
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Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
namnberedningens
nberedningens förslag.
Underrättelse

Lantmäterimyndigheten ska underrättas om beslutet.

§ 37
Grimsta 1:2
1:2, Grimsta, Dnr 2013-20554-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från Per Hagwall
m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av läktare med
underliggande omklädningsrum och allmänytor samt ny
angöringsväg för spelarbussar, samt att därutöver anföra
följande:
För fastigheten gäller detaljplan Pl 5046 B från 1959.
Ansökan avser nybyggnad av läktare med underliggande rum
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för omklädning, massage, rum för press, restaurang och
lounger i 3 våningar.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att aktuellt område,
Grimsta
rimsta idrottsplats, till övervägande del betecknas som
prickmark och därför enligt detaljplanen ej får bebyggas.
Samtidigt är samtliga av de befintliga byggnaderna redan
placerade på prickmark och vi konstaterar att åtgärderna i
föreliggande ansökan dessutom
tom är förenliga med områdets
användning för idrottsändamål i enlighet med detaljplanen.
Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
enligt 2 kap. 1 § PBL (2010:900) finner nämnden att ett
tidsbegränsat bygglov kan beviljas i enlighet med
bestämmelserna i 9 kap. 33 §.
Allmänna upplysningar Bil § 37 A
Handlingar i ärendet
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 14 april 2014.
Bil § 37 B
Utlåtandet avser en ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av läktare med underliggande oomklädningsrum
mklädningsrum och
allmänytor samt ny angöringsväg för spelarbussar på fastigheten
Grimsta 1:2 i stadsdelen Grimsta. Kontoret föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av
läktare med underliggande
derliggande omklädningsrum och allmänytor
samt ny angöringsväg för spelarbussar, med stöd av 9 kap. 30
och 33 §§ plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv

Ordföranden Regina Kevius (M) har på grund av jäv inte deltagit i
eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Framlagda förslag till beslut

1)

Per Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer
Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S),
( Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i första
hand att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
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1. Att återremittera ärendet i syfte att skyndsamt påbörja
detaljplanearbete och därefter snarast återkomma med
bygglovsärendet.
2. Att därutöver anföra:
Behovet av idrottshallar är stort. Det är ingen nyhet att
befolkningstakten i staden ökar snabbt och att minst 34 000
fler barn och ungdomar förväntas inrymmas inom ramen för
skola, föreningsliv och anläggningsutbud de kommande 10
åren. Detta ökar kraven på både nya anläggningar och utökad
verksamhet i befintliga anläggningar. Alliansen har haft
nästan åtta år på sig att bygga hallar. Men trots behovet av
både ny- och reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
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Att försöka kompensera den kortsiktiga och av Alliansens
icke prioriterade frågan om idrottshallar låter sig inte göras
som ett hastverk. Vi kan inte ge bygglov som på flertalet
punkter strider mot plan- och bygglagen
agen eller där marken som
i berörda planer inte får bebyggas.
Vi vill se en ansvarsfull och långsiktig planering för nya
idrottshallar, inte ett hafsigt illa underbyggt planerande
utanför lagens gränser. Vi yrkar därför på återremiss i syfte att
snarast påbörja ett detaljplanearbete som skyndsamt kan ge
förutsättningar för ett demokratiskt och lagenligt byggande.
Det är viktigt att arbetet verkligen sker skyndsamt så att
Alliansens bristfälliga framförhållning inte ytterligare får
försena en nödvändig utbyggnad
yggnad av idrottshallskapaciteten i
staden.

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S),
( Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i andra
hand att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets
förslag.
Beslutsgång i delen om återremiss

Vice or
ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att
återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Beslutsgång
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Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer övriga förslag
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per
Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C)
och Erik Slottner (KD)
(KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss och sitt
förslag till beslut.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
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Behovet av idrottshallar är stort. Därför är det tillfälliga
byggloven för de enkla hallar som nu kommer upp
välbehövliga. Vi kan emellertid konstatera att detta är
ytterligare ett exempel på hur lågt idrottspolitiken har
prioriterats
terats de senaste sju åren. Vi har sedan länge påtalat den
rådande majoritetens oförmåga att bygga tillräckligt många
hallar.
Det är ingen nyhet att befolkningstakten i staden ökar snabbt
och att minst 34 000 fler barn och ungdomar förväntas
inrymmas inom ramen för skola, föreningsliv och
anläggningsutbud de kommande 10 åren. Detta ökar kraven
på både nya anläggningar och utökad verksamhet i befintliga
anläggningar. Men trots behovet av både ny- och
reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar
gningar under flera år, fram till 2014, minskat.
Från Socialdemokraternas sida är vi öppna för att hitta olika
lösningar på hallbristen. En lösning kan vara att ge tillfälliga
bygglov. I enlighet med den utredning idrottsförvaltningen
och fastighetskontoret
et gjort om enklare hallar skulle staden
kunna bygga enklare idrottshallar på mark som inte är utmärkt
som Y-mark
mark (idrottsmark) i fem till tio år och därefter på nytt
ta ställning till vad man vill använda ytan till. Detta är
emellertid inte tillräckligt och
ch vi hade gärna sett att fler
fullstora idrottshallar med permanenta bygglov prioriterades.
Vi vill också understryka vikten av att ny bebyggelse ska
genomgå en samrådsprocess så att medborgare får möjlighet
att påverka hur Stockholm växer och utvecklas.
utvecklas Därutöver bör
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gestaltningen av de tillfälliga bygglov som nu beviljas
förbättras. Bara för att det är tillfälliga bygglov för
idrottshallar betyder det inte att hallarna inte kan utformas
med arkitektonisk kvalitet.
Stadshusmajoriteten pratar gärna om idrott, men under sju års
tid har vi sett få konkreta förslag. Man pressmeddelar gärna
och ofta om vilka satsningar som de planerar att göra,
samtidigt som resultaten uteblir.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägare
fastighetsägaren
n ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Trafikkontoret ska underrättas om beslutet.

§ 38
Gröndal 1:1
1:1, Gröndal, Dnr 2014-02036-575
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Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enli
enligt förslag från Per Hagwall
m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av idrottshall.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
bygglov för anläggning av parkeringsplatser,, samt att
därutöver anföra följande:
För fastigheten gäller detaljplan Dp 7929 som omfattar
dalgången mellan Vinterviken i väster och sjön Trekanten i
öster. Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att aktuellt område
till övervägande del har betecknats som prickmark, men också
att fastigheten som sådan ska användas för idrottsändamål.
idrottsändamål
samt att den i ÖP 99 är utpekad för bland annat
rekreationsändamål, inom vilken ram idrottsutövning faller.
Stadens nya översiktsplan Promenadstaden uttrycker
dessutom att ”I takt med att Stockholm växer kommer behovet
av ytor för såväl organiserad idrottt som spontanidrott att öka
och det blir nödvändigt att utnyttja befintliga
idrottsanläggningar så effektivt som möjligt.” Det förefaller
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därmed både ologiskt och motsägelsefullt att neka
stockholmarna möjligheten att utöva idrott på en plats som så
tydligt är avsedd för just detta.
Vidare är plan- och bygglagens 9 kap. 33§ tydlig i det faktum
att, om en åtgärd inte uppfyller alla villkor för bygglov,
exempelvis strider mot gällande detaljplan genom att placera
byggnader på prickmark i detta fall, kan ett tidsbegränsat
bygglov beviljas. Förutsättningen är bland annat att
verksamheten är av tillfällig art och att marken kan återställas
när bygglovet upphör. Vi konstaterar härvidlag att sökanden
har lämnat in en demonteringsplan för de sökta åtgärderna.
Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
enligt 2 kap. 1 § PBL (2010:900) finner nämnden att ett
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av idrottshall kan
beviljas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 30 och 33§§,
PBL, samt att bygglov för anläggning
gning av parkeringsplatser
kan beviljas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap 30§
(2010:900), PBL.
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Allmänna upplysningar Bil § 38 A
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 14 april 2014.
Bil § 38 B
Utlåtandet avser en ansö
ansökan
kan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av idrottshall och anläggande av 27 stycken
parkeringsplatser på fastigheten Gröndal 1:1 i stadsdelen Gröndal.
Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt
följande:
ygglov för nybyggnad av
Avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov
idrottshall, med stöd av 9 kap. 30 och 33 §§ planplan och
bygglagen (2010:900) PBL.
Avslå
vslå ansökan om bygglov för anläggning av
parkeringsplatser med stöd av 9 kap. 30 § planplan och
bygglagen (2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärend
ärendet
Jäv

Ordföranden Regina Kevius (M) har på grund av jäv inte deltagit i
eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.
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Framlagda förslag till beslut

1)

Per Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer
Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S),
( Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i första
hand att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
1. Att återremittera ärendet i syfte att skyndsamt påbörja
detaljplanearbete och därefter snarast återkomma med
bygglovsärendet.
2. Att därutöver anföra:
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Behovet av idrottshallar är stort. Det är ingen nyhet att
befolkningstakten i staden ökar snabbt och att minst 34 000
fler barn och ungdomar förväntas inrymmas
mmas inom ramen för
skola, föreningsliv och anläggningsutbud de kommande 10
åren. Detta ökar kraven på både nya anläggningar och utökad
verksamhet i befintliga anläggningar. Alliansen har haft
nästan åtta år på sig att bygga hallar. Men trots behovet av
både ny- och reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
Att försöka kompensera den kortsiktiga och av Alliansens
icke prioriterade frågan om idrottshallar låter sig inte göras
som ett hastverk. Vi kan inte ge bygglov som på flertalet
punkter strider mot plan- och bygglagen eller där marken som
i berörda planer inte får bebyggas.
Vi vill se en ansvarsfull och långsiktig planering för nya
idrottshallar, inte ett hafsigt illa underbyggt planerande
utanför lagens gränser. Vi yrkar därför på återremiss i syfte att
snarast påbörja ett detaljplanearbete som skyndsamt kan ge
förutsättningar för ett demokratiskt och lagenligt byggande.
Det är viktigt att arbetet verkligen sker skyndsamt så att
Alliansens bristfälliga framförhållning inte ytterligare får
försena en nödvändig utbyggnad av idrottshallskapaciteten i
staden.

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S),
( Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i andra
hand att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets
förslag.
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Beslutsgång i delen om återremiss

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att
återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde och finner att nämnden besluta
beslutarr att avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Beslutsgång

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer övriga förslag
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per
Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C)
och Erik Slottner (KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss och sitt
förslag till beslut.
Särskil
Särskilt uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Behovet av idrottshallar är stort. Därför är det tillfälliga
byggloven för de enkla hallar som nu kommer upp
välbehövliga. Vi kan emellertid konstatera
atera att detta är
ytterligare ett exempel på hur lågt idrottspolitiken har
prioriterats de senaste sju åren. Vi har sedan länge påtalat den
rådande majoritetens oförmåga att bygga tillräckligt många
hallar.
Det är ingen nyhet att befolkningstakten i staden
stad ökar snabbt
och att minst 34 000 fler barn och ungdomar förväntas
inrymmas inom ramen för skola, föreningsliv och
anläggningsutbud de kommande 10 åren. Detta ökar kraven
på både nya anläggningar och utökad verksamhet i befintliga
anläggningar. Men trots behovet av både ny- och
reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
Från Socialdemokraternas sida är vi öppna för att hitta olika
lösningar på hallbristen.
En lösning kan vara att ge tillfälliga
iga bygglov. I enlighet med
den utredning idrottsförvaltningen och fastighetskontoret gjort
om enklare hallar skulle staden kunna bygga enklare
idrottshallar på mark som inte är utmärkt som Y-mark
Y
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(idrottsmark) i fem till tio år och därefter på nytt ta ställning
stä
till vad man vill använda ytan till. Detta är emellertid inte
tillräckligt och vi hade gärna sett att fler fullstora idrottshallar
med permanenta bygglov prioriterades.
Vi vill också understryka vikten av att ny bebyggelse ska
genomgå en samrådsprocess
ocess så att medborgare får möjlighet
att påverka hur Stockholm växer och utvecklas. Därutöver bör
gestaltningen av de tillfälliga bygglov som nu beviljas
förbättras. Bara för att det är tillfälliga bygglov för
idrottshallar betyder det inte att hallarna inte
nte kan utformas
med arkitektonisk kvalitet.
Stadshusmajoriteten pratar gärna om idrott, men under sju års
tid har vi sett få konkreta förslag. Man pressmeddelar gärna
och ofta om vilka satsningar som de planerar att göra,
samtidigt som resultaten uteblir.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
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Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Hägersten
Hägersten-Liljeholmens
Liljeholmens stadsdelsförvaltning, trafikkontoret och
exploateringskontoret ska underrättas om beslutet.

§ 39
Hässelby Villastad 14:34
14:34,, Hässelby Villastad, Dnr 2014-020422014
575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från Per Hagwall
m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av idrottshall, samt att
därutöver anföra följande:
För fastigheten gäller detaljplan 6534.
Stadsbyggnadsnämnden
tadsbyggnadsnämnden konstaterar att aktuellt område till
övervägande del har betecknats som prickmark, men också att
fastigheten som sådan ska användas för idrottsändamål.
Stadens översiktsplan Promenadstaden uttrycker dessutom att

Stadsbyggnadsnämnden 24 april 2014

Sida 56 (89)

”I takt med att Stockholm växer kommer behovet av ytor för
såväl organiserad idrott som spontanidrott
drott att öka och det
blir nödvändigt att utnyttja befintliga idrottsanläggningar så
effektivt som möjligt.” Det förefaller därmed både ologiskt
och motsägelsefullt att neka stockholmarna möjligheten att
utöva idrott på en plats som så tydligt är avsedd för
fö just detta.
Vidare är plan- och bygglagens 9 kap. 33§ tydlig i det faktum
att, om en åtgärd inte uppfyller alla villkor för bygglov,
exempelvis strider mot gällande detaljplan genom att placera
byggnader på prickmark i detta fall, kan ett tidsbegränsat
bygglov beviljas. Förutsättningen är bland annat att
verksamheten är av tillfällig art och att marken kan återställas
när bygglovet upphör. Vi konstaterar härvidlag att sökanden
har lämnat in en demonteringsbeskrivning för de sökta
åtgärderna.
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Vid en avvägning
gning mellan allmänna och enskilda intressen
enligt 2 kap. 1 § PBL (2010:900) finner nämnden att ett
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av idrottshall kan
beviljas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 30 och 33§§,
PBL.
Allmänna upplysningar Bil § 39 A
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 14 april 2014.
Bil § 39 B
Utlåtandet avser en ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av idrottshall på fastigheten Hässelby Villastad 14:34 i
stadsdelen Hässelby Villastad. Kontoret föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av
idrottshall, med stöd av 9 kap. 30 och 33 §§ planplan och
bygglagen (2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv

Ordföranden Regina Kevius (M) har på grund av jäv inte deltagit i
eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.
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Framlagda förslag till beslut

1)

Per Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer
Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S),
( Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i första
hand att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
1. Att återremittera ärendet i syfte att skyndsamt påbörja
detaljplanearbete och därefter snarast återkomma med
bygglovsärendet.
2. Att därutöver anföra:
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Behovet av idrottshallar är stort. Det är ingen nyhet att
befolkningstakten i staden ökar snabbt och att minst 34 000
fler barn och ungdomar förväntas inrymmas inom ramen för
skola, föreningsliv och anläggningsutbud de kommande 10
åren. Detta ökar kraven på både nya anläggningar och utökad
verksamhet i befintliga anläggningar. Alliansen har haft
nästan åtta år på sig att bygga hallar. Men trots behovet av
a
både ny- och reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
Att försöka kompensera den kortsiktiga och av Alliansens
icke prioriterade frågan om idrottshallar låter sig inte göras
som ett hastverk.
rk. Vi kan inte ge bygglov som på flertalet
punkter strider mot plan- och bygglagen eller där marken som
i berörda planer inte får bebyggas.
Vi vill se en ansvarsfull och långsiktig planering för nya
idrottshallar, inte ett hafsigt illa underbyggt planerande
planer
utanför lagens gränser. Vi yrkar därför på återremiss i syfte att
snarast påbörja ett detaljplanearbete som skyndsamt kan ge
förutsättningar för ett demokratiskt och lagenligt byggande.
Det är viktigt att arbetet verkligen sker skyndsamt så att
Alliansens
sens bristfälliga framförhållning inte ytterligare får
försena en nödvändig utbyggnad av idrottshallskapaciteten i
staden.

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i andra
hand att stadsbyggnadsnämnden
sbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets
förslag.
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Beslutsgång i delen om återremiss

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att
återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde och finner att nämnden beslutar at
attt avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Beslutsgång

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer övriga förslag
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per
Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C)
och
ch Erik Slottner (KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss och sitt
förslag till beslut.
Särskilt utta
uttalande
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Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Behovet av idrottshallar är stort. Därför är det tillfälliga
byggloven för de enkla hallar som nu kommer upp
välbehövliga. Vi kan emellertid konstatera att detta är
ytterligare ett exempel på hur lågt idrottspolitiken har
prioriterats de senaste sju åren. Vi har sedan länge påtalat den
rådande majoritetens oförmåga att bygga tillräckligt många
hallar.
Det är ingen nyhet att befolkningstakten i staden ökar snabbt
och att minst 34 000 fler barn och ungdomar förväntas
inrymmas inom ramen för skola, föreningsliv och
anläggningsutbud de kommande 10 åren. Detta ökar kraven
på både nya anläggningar och utökad verksamhet i befintliga
anläggningar. Men trots behovet av både ny- och
reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
Från Socialdemokraternas sida är vi öppna för att hitta olika
lösningar på hallbristen.
En lösning kan vara att ge tillfälliga bygglov. I enlighet med
den utredning idrottsförvaltningen och fastighetskontoret gjort
om enklare hallar skulle staden kunna bygga enklare
idrottshallar på mark som inte är utmärkt som Y-mark
Y
(idrottsmark) i fem till tio år och därefter på nytt ta ställning
ställn
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till vad man vill använda ytan till. Detta är emellertid inte
tillräckligt och vi hade gärna sett att fler fullstora idrottshallar
med permanenta bygglov prioriterades.
Vi vill också understryka vikten av att ny bebyggelse ska
genomgå en samrådsprocess
ss så att medborgare får möjlighet
att påverka hur Stockholm växer och utvecklas. Därutöver bör
gestaltningen av de tillfälliga bygglov som nu beviljas
förbättras. Bara för att det är tillfälliga bygglov för
idrottshallar betyder det inte att hallarna inte kan utformas
med arkitektonisk kvalitet.
Stadshusmajoriteten pratar gärna om idrott, men under sju års
tid har vi sett få konkreta förslag. Man pressmeddelar gärna
och ofta om vilka satsningar som de planerar att göra,
samtidigt som resultaten uteblir.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
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Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Trafikkontoret ska underrättas om beslutet.

§ 40
Sätra 2:1
2:1, Bredäng, Dnr 2014-02039-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt sitt förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
bygglov för nybyggnad av idrottshall, samt att därutöver
anföra följande:
För fastigheten gäller detaljplan DP 6145. Idrottsanläggningen
invigdes 1998 och här har bland annat SM i inomhusfriidrott
hållits. Föreliggande ansökan avser nybyggnad av en
idrottshall i två våningar på Sätra IP. Stadsbyggnadsnämnden
instämmer i stadsbyggnadskontorets
gnadskontorets bedömning att den stora
byggnadsvolymen passar in i stadsbilden vid idrottsplatsen.
Vidare konstaterar vi att de gestaltningsmässiga kvaliteterna
uppfyller de krav som ställs på god färg, form och
materialverkan, enligt 8 kap 1§-2§§, PBL, sett
tt i relation till
stadsbild och befintlig idrottshall.
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Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
enligt 2 kap. 1 § PBL (2010:900) finner nämnden att bygglov
kan beviljas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap 30§
(2010:900), PBL.
Allmänna upplysningar Bil § 40 A
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 14 april 2014.
Bil § 40 B
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för nybyggnad av
idrottshall på fastigheten Sätra 2:1 i stadsdelen Bredäng. Kontoret
föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om bygglov för nybyggnad av idrottshall, med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
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Jäv

Ordföranden Regina Kevius (M) har på grund av jäv inte deltagit i
eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) finner att nämnden
beslutar enligt sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S), Daniel Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs
(V) enligt följande:
Behovet av idrottshallar är stort. Det är ingen nyhet att
befolkningstakten i staden ökar snabbt och
h att minst 34 000
fler barn och ungdomar förväntas inrymmas inom ramen för
skola, föreningsliv och anläggningsutbud de kommande 10
åren. Detta ökar kraven på både nya anläggningar och utökad
verksamhet i befintliga anläggningar. Alliansen har haft
nästan åtta år på sig att bygga hallar. Men trots behovet av
både ny- och reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
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När det gäller idrottshallen i Bredäng, så anser vi att det är ok
att bevilja bygglov under förutsättningen att
tillgänglighetsfrågorna löses.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Trafikkontoret ska underrättas om beslutet.

§ 41
Akalla 4:1
4:1, Tensta, Dnr 2014-02040-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från Per Hagwall
m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD):
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1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av idrottshall, samt att
därutöver anföra följande:
För fastigheten gäller detaljplan Dp 6801 från 1967.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att aktuellt område till
övervägande del har betecknats som prickmark,
ickmark, men också att
fastigheten som sådan ska användas för idrottsändamål.
Stadens översiktsplan Promenadstaden uttrycker dessutom att
”I takt med att Stockholm växer kommer behovet av ytor för
såväl organiserad idrott som spontanidrott att öka och det
blir nödvändigt att utnyttja befintliga idrottsanläggningar så
effektivt som möjligt.” Det förefaller därmed både ologiskt
och motsägelsefullt att neka stockholmarna möjligheten att
utöva idrott på en plats som så tydligt är avsedd för just detta.
Vidare är plan- och bygglagens 9 kap. 33§ tydlig i det faktum
att, om en åtgärd inte uppfyller alla villkor för bygglov,
exempelvis strider mot gällande detaljplan genom att
exempelvis placera byggnader på prickmark i detta fall, kan
ett tidsbegränsat bygglov beviljas.
viljas. Förutsättningen är bland
annat att verksamheten är av tillfällig art och att marken kan
återställas när bygglovet upphör. Vi konstaterar härvidlag att
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sökanden har lämnat in en demonteringsplan för de sökta
åtgärderna.
Vid en avvägning mellan allmänna
änna och enskilda intressen
enligt 2 kap. 1 § PBL (2010:900) finner nämnden att ett
tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av idrottshall kan
beviljas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap. 30 och 33§§,
PBL.
Allmänna upplysningar Bil § 41 A
Handlingar i äre
ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 14 april 2014.
Bil § 41 B
Utlåtandet avser en ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av idrottshall på fastigheten Akalla 4:1 i stadsdelen
Tensta. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
be
enligt
följande:
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Avslå
vslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av
idrottshall, med stöd av 9 kap. 30 och 33 §§ planplan och
bygglagen (2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
Jäv

Ordföranden Regina Kevius (M) har på grund av jäv inte deltagit i
eller varit närvarande vid handläggningen av detta ärende.
Framlagda förslag till beslut

1)

Per Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer
Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind
anelind m.fl. (S),
( Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i första
hand att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
1. Att återremittera ärendet i syfte att skyndsamt påbörja
detaljplanearbete och därefter snarast återkomma med
bygglovsärendet.
2. Att därutöver anföra:
Behovet av idrottshallar är stort. Det är ingen nyhet att
befolkningstakten i staden ökar snabbt och att minst 34 000
fler barn och ungdomar förväntas inrymmas inom ramen för
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skola, föreningsliv och anläggningsutbud de kommande 10
åren. Detta ökar kraven på både nya anläggningar och utökad
verksamhet i befintliga anläggningar. Alliansen har haft
nästan åtta år på sig att bygga hallar. Men trots behovet av
både ny- och reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar
tsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
Att försöka kompensera den kortsiktiga och av Alliansens
icke prioriterade frågan om idrottshallar låter sig inte göras
som ett hastverk. Vi kan inte ge bygglov som på flertalet
punkter strider mot plan- och bygglagen eller där marken som
i berörda planer inte får bebyggas.
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Vi vill se en ansvarsfull och långsiktig planering för nya
idrottshallar, inte ett hafsigt illa underbyggt planerande
utanför lagens gränser. Vi yrkar därför på återremiss i syfte
syft att
snarast påbörja ett detaljplanearbete som skyndsamt kan ge
förutsättningar för ett demokratiskt och lagenligt byggande.
Det är viktigt att arbetet verkligen sker skyndsamt så att
Alliansens bristfälliga framförhållning inte ytterligare får
försena en nödvändig utbyggnad av idrottshallskapaciteten i
staden.

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S),
( Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår i andra
hand att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets
förslag.
Beslutsgång i delen om återremiss

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer förslaget att
återremittera ärendet mot att avgöra ärendet vid dagens
sammanträde och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid
dagens sammanträde.
Beslutsgång

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind (S) ställer övriga förslag
mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Per
Hagwall m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C)
och Erik Slottner (KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag till återremiss och sitt
förslag till beslut.
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Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden M
Maria
aria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Behovet av idrottshallar är stort. Därför är det tillfälliga
byggloven för de enkla hallar som nu kommer upp
välbehövliga. Vi kan emellertid konstatera att detta är
ytterligare ett exempel på hur lågt idrottspolitiken
ttspolitiken har
prioriterats de senaste sju åren. Vi har sedan länge påtalat den
rådande majoritetens oförmåga att bygga tillräckligt många
hallar.
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Det är ingen nyhet att befolkningstakten i staden ökar snabbt
och att minst 34 000 fler barn och ungdomar förväntas
inrymmas inom ramen för skola, föreningsliv och
anläggningsutbud de kommande 10 åren. Detta ökar kraven
på både nya anläggningar och utökad verksamhet i befintliga
anläggningar. Men trots behovet av både ny- och
reinvesteringar har investeringsbudgeten för
idrottsanläggningar under flera år, fram till 2014, minskat.
Från Socialdemokraternas sida är vi öppna för att hitta olika
lösningar på hallbristen.
En lösning kan vara att ge tillfälliga bygglov. I enlighet med
den utredning idrottsförvaltningen
gen och fastighetskontoret gjort
om enklare hallar skulle staden kunna bygga enklare
idrottshallar på mark som inte är utmärkt som Y-mark
Y
(idrottsmark) i fem till tio år och därefter på nytt ta ställning
till vad man vill använda ytan till. Detta är emellertid
emelle
inte
tillräckligt och vi hade gärna sett att fler fullstora idrottshallar
med permanenta bygglov prioriterades.
Vi vill också understryka vikten av att ny bebyggelse ska
genomgå en samrådsprocess så att medborgare får möjlighet
att påverka hur Stockholm
holm växer och utvecklas. Därutöver bör
gestaltningen av de tillfälliga bygglov som nu beviljas
förbättras. Bara för att det är tillfälliga bygglov för
idrottshallar betyder det inte att hallarna inte kan utformas
med arkitektonisk kvalitet.
Stadshusmajoriteten pratar gärna om idrott, men under sju års
tid har vi sett få konkreta förslag. Man pressmeddelar gärna
och ofta om vilka satsningar som de planerar att göra,
samtidigt som resultaten uteblir.
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Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Trafikkontoret och exploateringskontoret ska underrättas om
beslutet.

§ 42
Södermalm 1:23
1:23, Södermalm, Dnr 2013-15076-575
575
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind
m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl. (MP)
(MP):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
permanent förtöjning av fartyget M/S Borgila.
Borgila

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att villkora bygglovet med
att den redovisade påbyggnaden ej får genomföras.

3

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Söder Mälarstrand är idag en plats som skulle lyftas av mer
liv och rörelse under fler av dygnets timmar.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att fartyget beviljades
tidsbegränsat bygglov 2004 och att detta därför ej är möjligt
att förlänga. Vi menar
nar att en fast förtöjning av fartyget M/S
Borgila kommer att berika området som sådant och öka
tryggheten.
För fastigheten gäller detaljplan Pl 6997 från 1976. Det
aktuella området är i plankartan markerat som W-område,
W
där
W står för att det är ett öppett vattenområde där fyllning ej får
företas. Någon reglering om flytetyg finns inte angivet i
stadsplanen.
Planens innebörd är att det får finnas fartyg av olika storlekar
i vattnet och att man avsätter mark för att tillgodose fartygens
behov av olika hamntjänster.
ntjänster. Ett fartyg som ligger vid kaj är
därmed inte planstridigt och det krävs heller inte någon
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angiven byggrätt. Placeringen strider inte heller mot planens
syfte eftersom området utpekas i planen som hamn. Utifrån
plan- och bygglagens perspektiv är bedömningen att fartyget
uppfyller kraven på god färg-, form- och materialverkan och
är att betrakta som ett positivt inslag i stadsbilden.
Innan startbesked ges ska stadsbyggnadskontoret tillse att
sökanden uppfyller sitt löfte om att ta bort en olovlig
byggnation ovanpå båten.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att den aktuella
planbestämmelsen medger att permanent bygglov meddelas.
Vid en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen
enligt 2 kap. 1 § plan- och bygglagen beviljas bygglov i
enlighet med 9 kap. 30§ PBL.
Allmänna upplysningar Bil § 42 A
Handlingar i ärendet
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 5 februari 2014.
Bil § 42 B
Utlåtandet avser en ansökan om permanent förtöjning av fartyget
M/S Borgila vid Söder Mälarstrand kajpla
kajplats
ts 16, norr om Söder
Mälarstrand 25 på fastigheten Södermalm 1:23 i stadsdelen
Södermalm. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om permanent förtöjning av fartyget M/S
Borgila med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
Yttrande från sökandens kontrollansvarige från den 18 april 2014.
Bil § 42 C
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl.
(MP) föreslår (se beslutet).

2)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
stadsbyggnadsn
beslutar
enligt kontorets förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M),, Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD),
), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP).
Reservation

Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Vänsterpartiet skulle kunnat bevilja bygglov om
tillgänglighetsfrågorna varit lösta på ett adekvat sätt. Det är
inte förenligt med svensk lagstiftning att utestänga
funktionsnedsatta personer från arbetsplatser, boende eller
rekreation.
Underrä
Underrättelse
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Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Stockholms Hamn ska underrättas om beslutet.

§ 43
Kättingen 29
29, Kungsholmen, Dnr 2014-01115-575
575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind
m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl. (MP)
(MP):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
ändrad användning från bilverkstad till kontor, samt att
därutöver anföra följande:
För fastigheten gäller detaljplan Pl 7971 från 1978.
Huvudsaklig användning i kvarteret är bostadsanvändning
men eftersom hela kvarteret var bebyggt när detaljplanen togs
fram infördes en bestämmelse som medger pågående
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verksamheter. Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att den
aktuella fastighetens
tens nedre del mot Kungsholms Strand är
byggd för att rymma verksamhetslokaler. När detaljplanen
togs fram togs ingen hänsyn till detta faktum och lokalerna
som de ser ut idag lämpar sig inte för bostadsanvändning så
som detaljplanen föreskriver.
Vi instämmer
ämmer i stadsbyggnadskontorets bedömning att
lokalerna är lämpliga för den sökta åtgärden. Mot bakgrund
av detta samt ovanstående bedömer vi den sökta åtgärden som
motiverad med hänsyn till byggnadens och behovets
förutsättningar.
Vid en avvägning av allmänna
änna och enskilda intressen enligt
2 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900) finner vi att
bygglov kan beviljas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap.
30 § PBL.
Allmänna upplysningar Bil § 43 A
Handlingar i ärendet
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåt
tjänsteutlåtande
ande från den 5 februari 2014.
Bil § 43 B
Utlåtandet avser en ansökan om ändrad användning från bilverkstad
till kontor på fastigheten Kättingen 29, Kungsholms Strand 131 i
stadsdelen Kungsholmen. Kontoret föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om ändrad användning från bilverkstad till
kontor, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD), vice ordföranden
Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel Helldén m.fl.
(MP) föreslår (se beslutet).

2)

Maria Hannäs (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt kontorets förslag.
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M),, Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Eri
Erik Slottner
(KD), vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP).
Reservation

Maria Hannäs (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Maria Hannäs (V) enligt följande:
Vänsterpartiet skulle kunnat bevilja bygglov om
tillgänglighetsfrågorna varit lösta på ett adekvat sätt. Det är
inte förenligt med svensk lagstiftning att utestänga
funktionsnedsatta personer från arbetsplatser, boende eller
rekreation.
Underrättelse
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Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.

§ 44
Pepparroten 1
1, Enskedefältet, Dnr 2013-21430-575
575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C) och Erik Slottner (KD)
(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för
tillbyggnad av skola och yttre ändringar med stöd av 9 kap.
30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
bygglov för till-/påbyggnad av skola.

3

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att villkora bygglovet med
stöd av 9 kap. 40 § andra stycket Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) så att slutgiltig färg- och materialbeskrivning ska
inkomma till stadsbyggnadskontoret, materialmaterial och
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kulörprover ska finnas att tillgå då stadsbyggnadskontoret
kallas till platsmöte, byggnadsarbetena ska följas av
certifierad sakkunnig byggnadsantikvarie samt
mt att
lägeskontroll erfordras.
4

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att villkora bygglovet med
att sökanden ska inkomma med uppgifter om en ny
kontrollansvarig med komplicerad behörighet (K).
(K)

5

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
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Föreliggande ansökan avser på- och tillbyggnader av
Enskedefältets skola. För fastigheten gäller detaljplan, Pl.
1538 från år 1935. Fastigheten ska användas för allmänt
ändamål. Föreslagna på- och tillbyggnader, hus B och hus D,
är i en våning; hus D har även en tillbyggnad. En tillbyggnad,
hus G, förläggs till hus A förenat med ett glasat trapphus.
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att förslaget i sådan
utsträckning som är skäligt utifrån stadsdelens behov och
ekonomiska förutsättningar, uppfyller Plan- och bygglagens
krav på kraven på god färg-, form- och materialverkan med
stöd av bestämmelserna i 8 kap. 17 § PBL samt kraven på god
helhetsverkan i enlighet med 2 kap 6 § PBL.
Vid en avvägning av allmänna och enskilda intressen enligt
2 kap. 1 § Plan- och bygglagen
gglagen (PBL 2010:900) finner vi att
bygglov kan beviljas enlighet med bestämmelserna i 9 kap.
30 §.
Allmänna upplysningar Bil § 44 A
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 8 april 2014.
Bil § 44 B
Utlåtandet avser en ans
ansökan
ökan om bygglov för tillbyggnad av skola på
fastigheten Pepparroten 1 i stadsdelen Enskedefältet. Kontoret
föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt följande:
Bevilja
evilja bygglov för tillbyggnad av skola och yttre ändringar
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Avslå ansökan om bygglov för till-/påbyggnad
/påbyggnad av skola med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
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Byggherrens förslag till kontrollansvarig inte godtas. KA är
certifierad med behörighet N. Kontoret har meddelat att KA
med komplicerad behörighet (K) krävs. Uppgift om ny KA
ska inkomma i ärendet.
Yttrande från sökanden från den 14 april 2014. Bil § 44 C
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång
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Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottn
Slottner (KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S) enligt följande:
Vi instämmer i kontorets ställningstagande att tillbyggnaden
är godtagbar men den föreslagna påbyggnaden inte är lämplig.
Vi vill emellertid understryka vikten av att för tillbyggnaden
arbeta med den arkitektoniska
iska kvaliteten och om möjligt
ytterligare anpassa påbyggnaden till de befintliga
byggnadernas uttryck och prägel. Precis som kontoret påpekar
har den befintliga byggnaden många kvaliteter och
byggnadens proportioner och den arkitektoniska gestaltningen
är precis och medvetet utformat. Det är viktigt att detta inte
förvanskas i och med den nya påbyggnaden.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
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Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.

§ 45
Styrmannen 36
36, Östermalm, Dnr 2014-01500-575
575
Beslut

Godkänt dokument - Lena Mittal, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2014-05-07, Dnr 2013-21426

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C) och Erik Slottner (KD)
(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för
balkongerna på de tre översta raderna.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov för
balkongerna på den nedersta raden.

3

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Ansökan avser åtta balkonger i två rader
der på gatufasad mot
Styrmansgatan. Bygglov för balkonger med samma placering
men med en annan utformning söktes i början av 2013, dnr
2013-00105-575,
575, vilken avslogs i stadsbyggnadsnämnden den
13 juni 2013. Balkongerna i föreliggande ansökan har samma
placering
ering som tidigare men har bearbetats vad gäller
utformning och djup och räckets dekorativa mönster har
reviderats.
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar de föreslagna åtgärderna
nu uppfyller anpassnings- och lämplighetskraven i 2 kap 6 §
första stycket 1 samt förvansknings- och
varsamhetsbestämmelserna i 8 kap. 13 och 17 §§, PBL Detta
gäller samtliga balkonger med undantag för de två på den
nedersta raden.
Ansökan för balkongerna på den nedersta raden avslås med
stöd av 9 kap. 30 §, jämfört med 2 kap. 6 § första
örsta stycket 1
och 8 kap. 17 §, Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Ansökan för balkongerna på de tre översta raderna beviljas
med stöd av 9 kap. 30 §, jämfört med 2 kap. 6 § första stycket
1 och 8 kap. 17 §, Plan- och bygglagen, PBL.
Allmänna upplysningar Bil § 45 A
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 17 mars 2013.
Bil § 45 B
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för åtta balkonger med
tillhörande fönsterdörrar mot gata på fastigheten Styrmannen 36 i
stadsd
stadsdelen Östermalm. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om bygglov för åtta balkonger med tillhörande
fönsterdörrar mot gata, med stöd av 9 kap. 30 §, jämfört med
2 kap. 6 § första stycket 1 och 8 kap. 17 § planplan och
bygglagen (2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svan
Svanelind
elind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
sakägar
ska underrättas om kungörelsen.

§ 46
Fanan 22
22, Östermalm, Dnr 2014-02857-575
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Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C) och Erik Slottner (KD)
(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till
kontoret.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bygglov inte får ges på
delegation.

3

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Stadsbyggnadsnämnden konstaterar att föreliggande förslag,
trots sin placering mot gatan, är förtjänstfullt utformat och
möjligt att pröva. Vi konstaterar dock att ansökan ej är
komplett varför ärendet återremitteras för komplettering av
fasadritning med de nya balkongerna.
För att säkerställa ett tillfredsställande
edsställande resultat finner vi att
bygglov inte får ges på delegation utan ska ges av
stadsbyggnadsnämnden.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 7 mars 2014.
Bil § 46
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för uppföran
uppförande av tre
balkonger mot gata på fastigheten Fanan 22 i stadsdelen Östermalm.
Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt
följande:
Avslå
vslå ansökan om bygglov för uppförande av tre balkonger
mot gata, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
bygglage
(2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår att
ärendet återremitteras (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden avgör ärendet idag.

Stadsbyggnadsnämnden 24 april 2014

Sida 75 (89)

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar en
enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag till beslut.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska underrättas om beslutet.

§ 47
Mullvaden Första 19
19, Södermalm, Dnr 2014-01532
01532-575
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C), Erik Slottner (KD) och Maria Hannäs (V)
(V):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
bygglov för tillbyggnad på tak mot gård för inredning av vind,
samt att därutöver anföra följande:
För fastigheten gäller detaljplan Pl 7784 från år 1979. Såväl
takkupor som takfönster mot gatorna har tidigare medgivits på
fastigheten. Mot gården har även ett antal takterrasser
medgivits vid tidigare tillfälle.
Stadsbyggnadsnämnden delar stadsbyggnadskontorets
bedömning om att de sökta åtgärderna är lämpliga. När staden
växer är det viktigt att kunna vidareförädla redan byggda
stadsdelar och nyttja befintlig tomtmark bättre genom en
högre densitet, något som kan uppnås genom att till exempel
öka antalet rumsenheter genom vindsinredning där så är
möjligt. Vi anser att det är viktigt att människor har möjlighet
att anpassa staden och fastigheterna för alla oss som bor och
lever här idag, efter våra behov, önskemål och
ch idéer.
Utifrån Plan- och bygglagens perspektiv är bedömningen att
åtgärderna uppfyller kraven på god färg-,, formform och
materialverkan med stöd av bestämmelserna i 8 kap. 17 §
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PBL samt kraven på god helhetsverkan i enlighet med 2 kap
6 § PBL. Vid en avvägning
gning av allmänna och enskilda
intressen enligt 2 kap. 1 § Plan- och bygglagen (PBL
2010:900) finner vi att bygglov kan beviljas enlighet med
bestämmelserna i 9 kap. 30 §.
Allmänna upplysningar Bil § 47 A
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjäns
tjänsteutlåtande
teutlåtande från den 6 mars 2014.
Bil § 47 B
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för tillbyggnad på tak mot
gård för inredning av vind på fastigheten Mullvaden Första 19 i
stadsdelen Södermalm. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enlig
enligt följande:
A
Avslå
vslå ansökan om bygglov för tillbyggnad på tak mot gård för
inredning av vind, med stöd av 9 kap. 30 § plan
plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
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Yttrande från sökanden från den 23 april 2014. Bil § 47 C
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD) och Maria Hannäs
(V) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår
öreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD) och Maria Hannäs (V)
(V).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel
Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
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Underrättelse

Sökanden och fastighetsägar
fastighetsägaren
en ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.

§ 48
Spettet 18
18, Södermalm, Dnr 2014-04171-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå ansökan om
bygglov för inglasning av balkonger samt tak över balkonger
på fasad mot gata, med stöd av 9 kap. 30 § planplan och
bygglagen (2010:900) PBL.

Handlingar i ärendet
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande frå
från
n den 2 april 2014.
Bil § 48
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för inglasning av
balkonger samt tak över balkonger på fasad mot gata på fastigheten
Spettet 18 i stadsdelen Södermalm.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.

§ 49
Kvadraten 33
33, Södermalm, Dnr 2014-01554-575
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Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C) och Erik Slottner (KD)
(KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för
samtliga balkonger på gårdsfasad

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att mellan balkongraderna G
och H liksom på H-radens
radens sida närmast fastighetsgräns
villkora att icke demonterbara insynsskärmar uppsätts.
uppsätts

3

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå bygglov för
balkongerna i raderna A, B, C, D, E mot gata.
gata

4

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggherrens förslag till
kontrollansvarig godtas. KA är certifierad med behörighet K.

5

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Stadsbyggnadsnämndens bedömning är att bygglov för
balkonger i rad F, G och
ch H mot gården inte innebär en
betydande olägenhet genom insyn och därmed kan beviljas
med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Med fasta balkongskärmar mellan G och H-raden
raden liksom på
H-radens
radens sida närmast fastighetsgräns innebär de
tillkommande
lkommande balkongerna ingen betydande olägenhet.
Vidare delar vi i nuläget stadsbyggnadskontorets bedömning
om att åtgärden med fem rader med balkonger på gatufasader
är ovarsam och förvanskande. Ett antal anpassningar krävs
innan vi kan ta ställning till om tillkommande balkonger på
gatufasaderna ens är möjliga att medge. Balkongerna i
förslaget har en för ursprungsarkitekturen främmande storlek
och bör minskas, både i djup och i bredd men i synnerhet till
antal. Det är viktigt att balkongerna mot gatan höggradigt
h
anpassas till tidstypiska originalbalkonger på 2020
talsklassicistiska fastigheter avseende placering, infästning,
balkongplattans tjocklek och räckenas utformning. Sökande
bör finna ett referensobjekt med originalbalkonger som kan
tjäna som förebild
ld för balkongernas utförande och placering.
Detta måste endera vara ett annat hus av samma arkitekt, tid
och stil, eller ett annat snarlikt hus från samma tid och stil.
Förebilden ska redovisas.
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Vi rekommenderar sökanden att kontakta
byggnadsantikvarisk expertis för att arbeta fram ett reviderat
förslag som kan anses varsamt utfört, uppfyllande kravet på
god helhetsverkan och som kan bli positivt för stadsbilden.
Allmänna upplysningar Bil § 49 A
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 27 mars 2014.
Bil § 49 B
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för balkon
balkonger på gårdsoch gatufasader på fastigheten Kvadraten 33 i stadsdelen
Södermalm. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
tadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
Bevilja
evilja bygglov för fyra balkonger på gårdsfasad, rad I, med
stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
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Avslå
vslå ansökan om bygglov för balkongerna i raderna A, B, C,
D, E mot gata och balkonger i raderna
aderna F, G och H mot gård
med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.
Byggherrens
yggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. KA är
certifierad med behörighet K.
Yttrande från sökanden från den 11 april 2014. Bil § 49 C
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD).
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Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.

§ 50
Fatbursbrunnen 17
17, Södermalm, Dnr 2014-01213
01213-575
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för
inredning av bostäder och bostadskomplement samt yttre
ändringar för våning 1-5
5 med stöd av 9 kap. 30 § planplan och
bygglagen (2010:900) PBL.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar
lutar att avslå ansökan om
bygglov för nytt taklyft och balkonger på våning 6 i gårdshus
och gathus samt komplementbyggnad på gård med stöd av
9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL.

3

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggherrens förslag till
kontrollansvarig godtas.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 1 april 2014.
Bil § 50
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för ändrad användning
från skola/kontor till bostäder samt påbyggnad på fastigheten
Fatbursbrunnen 17 i stadsdelen Södermalm.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Regina Kevius m.fl. (M),
Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner
(KD) enligt följande:
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Ansökan innebär 24 nya bostäder i byggnaden som för
tillfället används till skola och kontor.
Stadsbyggnadsnämnden
adsnämnden gläds åt att stadsbyggnadskontoret
tillstyrker flertalet av åtgärderna i ansökan och vi menar att
förslaget har många förtjänster. Vi konstaterar dock att
gården, i gällande detaljplan Pl 2110, har betecknats som
prickmark och att den komplementbyggnad
byggnad som ansökan
avser därmed skulle, i sin helhet, uppföras på mark som ej får
bebyggas. Detta kan inte godtas som en liten avvikelse i
enlighet med 9 kap 20 § Plan- och bygglagen (PBL
2010:900).
Stadsbyggnadsnämnden uttalar därför att vi gärna skulle
pröva en ansökan om detaljplaneändring vilken skulle
möjliggöra föreslagen komplementbyggnad på gården.
Fastighetsägaren kan således ansöka om en detaljplaneändring
som innebär att byggrätten bringas i överensstämmelse med
nuvarande, önskad och planerad markanvändning.
arkanvändning.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Stadsmuseum ska underrättas om beslutet.

§ 51
Lägret 3
3, Östermalm, Dnr 2014-03420-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C), Erik Slottner (KD) och vice ordföranden Maria Östberg
Svanelind m.fl. (S)
(S):
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar att återremittera ansökan till
kontoret, samt därutöver anföra följande:
Stadsbyggnadsnämnden beviljade den 7 mars 2013 bygglov
för inredning av vind i gathus och gårdshus med yttre
ändringar för tre nya bostadslägenheter på aktuellt bostadshus
(dnr 2013-11057).
Vi konstaterar att aktuell ansökan är en konsekvens av att
tekniska egenskapskrav, som säkerhet vid brand, inte prövas i
samband med ansökan om bygglov för inredning av vind.
Några avsteg från säkerhetskraven är dock inte möjliga, och
vi delar stadsbyggnadskontorets
skontorets bedömning om att den
aktuella åtgärden är lämplig som brandutrymning.
Vidare konstaterar vi att åtgärden, i hög grad, kommer att vara
synlig från grannhuset på andra sidan gården. Därför ska
alternativ till utformning och placering, som innebär
inneb mindre
synlighet för grannarna, utredas och redovisas inför
kommande beslut i stadsbyggnadsnämnden.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 25 mars 2014.
Bil § 51
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för yttre ändring
ändringar av
fasader mot gata och gård på fastigheten Lägret 3 i stadsdelen
Östermalm. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om bygglov för yttre ändringar av fasader mot
gata och gård, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och
o bygglagen
(2010:900) PBL.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD) och vice
ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) föreslår
föres att
ärendet återremitteras (se beslutet).

2)

Daniel Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden avgör ärendet idag.
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD) och vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S).
Reservation

Daniel Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet m
med hänvisning till sitt förslag till beslut.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska underrättas om beslutet.

§ 52
Kniven 23
23, Södermalm, Dnr 2014-01563-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C) och Erik Slottner (KD)
(KD):
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1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
bygglov för balkonger med tillhörande fönsterdörrar, samt att
därutöver anföra följande:
Ansökan avser rivning av åtta franska balkonger som ersätts
med åtta nya balkonger med tillhörande fönsterdörrar mot
öppen gård. Ansökan om bygglov för åtta balkonger och två
franska balkonger inkom i december 2013 (dnr 2013-20546),
2013
men återtogs. Denna ansökan skiljer sig avseende att de två
franska balkongerna på första våningen, som bröt
gesimslisten, har avlägsnats samt att balkongernas storlek har
minskats och räckets utformning har ändrats.
Stadsbyggnadsnämnden har en positiv grundinställning till
balkonger, då de kraftigt höjer boendekvaliteterna i
bakomvarande lägenheter så att dessa bättre motsvarar vår
tids ideal och livsstilar. Mot gårdsrum skall kulturhistoriska
värden bedömas nyanserat, och nämnden bifaller därför
samtliga balkonger i ansökan då de inte står i strid med
bestämmelserna i 8 kap. 13 och 17 §§ plan- och bygglagen
(PBL 2010:900).
För stadsbyggnadsnämnden är människoperspektivet
ledstjärnan. Vi måste kunna tillåta att fastigheter förändras för
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att skapa bättre förhållanden för dagens
ns och morgondagens
stockholmare. Vid en avvägning av allmänna och enskilda
intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finner vi i detta fall att
bygglov kan beviljas i enlighet med bestämmelserna i 9 kap.
30 §.
Allmänna villkor Bil § 52 A
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets
sbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 17 mars 2014.
Bil § 52 B
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov för balkonger med
tillhörande fönsterdörrar på fastigheten Kniven 23 i stadsdelen
Södermalm. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar
enligt följande:
Avslå
vslå ansökan om bygglov för balkonger med tillhörande
fönsterdörrar, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900) PBL.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C) och Erik Slottner (KD) föreslår (se
beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) föreslår att
stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand (C) och Erik
Slottner (KD)
(KD).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S), Daniel
Helldén m.fl. (MP) och Maria Hannäs (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslu
beslutet.
tet.
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Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.

§ 53
Sothönan 5
5, Aspudden, Dnr 2014-04589-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan om
rivning av enbostadshus samt bevilja bygglov för nybyggnad
av flerbostadshus, med stöd av 9 kap. 30 § planplan och
bygglagen (2010:900) (PBL).

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggherrens förslag till
kontrollansvarig godtas.

Handlingar i ärendet
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Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 7 april 2014.
Bil § 53
Utlåtandet avser en ansökan om rivning av enbostadshus samt
bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Sothönan 5
i stadsdel
stadsdelen Aspudden.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska delges beslutet genom utdrag ur
detta protokoll.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
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§ 54
Stråkharpan 1
1, Herrängen, Dnr 2013-20500-575
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden
Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP), Christer Mellstrand
(C), Erik Slottner (KD) och Maria Hannäs (V)
(V):
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för
nybyggnad av två tvåbostadshus, parkeringsplatser, och
stödmurar, med stöd av 9 kap. 30 och 31b §§ planplan och
bygglagen (2010:900) (PBL).

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja marklov för
ändring av
v marknivåer med stöd av 9 kap. 35 § planplan och
bygglagen (2010:900) (PBL).

3

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att villkora bygglovet med
att sedumtak skall uppföras på de båda bostadshusen.

4

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggherrens förslag till
kontrollansvarig
svarig godtas. KA är certifierad med behörighet K.

5

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att därutöver anföra följande:
Åtgärderna innebär en förtätning i villaområde med två
tvåbostadshus på en villatomt vid Långsjön i Herrängen.
Tidigare fanns här ett suterränghus
ghus med entré på övre plan
men de nya husen är placerade på den lägre delen nere vid
sjön.
Stadsbyggnadsnämnden instämmer i stadsbyggnadskontorets
samlade bedömning om att förslaget visar intressanta och
medvetet gestaltade byggnader med fasader av betong
beton och
plåt och gröna tak täckta av sedum. Det är viktigt att
sedumtak utförs i detta projekt, varför detta är ett villkor för
bygglovet som helhet.
Vid en avvägning av allmänna och enskilda intressen enligt 2
kap. 1 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och med
hänsyn till ovanstående finner vi att bygglov kan beviljas med
stöd av 9 kap 30 och 31b §§, PBL samt att marklov kan
beviljas med stöd av 9 kap 35 § första stycket 1 och 5a PBL.
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Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från de
den
n 12 mars 2014.
Bil § 54 A
Utlåtandet avser en ansökan om bygglov och marklov för
nybyggnad av två tvåbostadshus, parkeringsplatser, ändring av
marknivåer och stödmurar på fastigheten Stråkharpan 1 i stadsdelen
Herrängen. Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
adsnämnden beslutar
enligt följande:
Bevilja bygglov för nybyggnad av två tvåbostadshus,
parkeringsplatser, och stödmurar, med stöd av 9 kap. 30 och
31b §§ plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).
Bevilja marklov för ändring av marknivåer med stöd av 9 kap.
kap
35 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL).
Stadsbyggnadsnämnden beslutar att byggherrens förslag till
kontrollansvarig godtas. KA är certifierad med behörighet K.
Inkommet granneyttrande från den 18 april 2014. Bil § 54 B
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Nämndens behandling av ärende
ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Regina Kevius m.fl. (M), Anders Johnson (FP),
Christer Mellstrand (C), Erik Slottner (KD) och Maria Hannäs
(V) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och
Daniel Helldén m.fl. (MP) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt förslag från Regina Kevius m.fl.
(M), Anders Johnson (FP),
P), Christer Mellstrand (C), Erik Slottner
(KD) och Maria Hannäs (V)
(V).
Reservation

Vice ordföranden Maria Östberg Svanelind m.fl. (S) och Daniel
Helldén m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
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Underrättelse

Sökanden och ffastighetsägaren
astighetsägaren ska delges beslutet genom utdrag ur
detta protokoll.
Beslutet ska kungöras i Post
Post- & Inrikestidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Sakägare med erinran ska delges beslutet.

§ 55

Detta ärende läggs inte ut på Internet på grund av PUL
(personuppgiftslagen 1998:204)

§ 56
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Detta ärende läggs inte ut på Internet på grund av PUL
(personuppgiftslagen 1998:204)

§ 57
Deltagande i årsstämmor för Föreningen Europakorridoren
och Europakorridoren AB i Lübeck den 11
11-12
12 juni 2014,
Dnr 201
2013-18794-01
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden medger att stadens två representanter
i ledningsgruppen för föreningen Europakorridoren får delta i
årsstämmor för Föreningen Europakorridoren
pakorridoren och
Europakorridoren AB i Lübeck den 11-12
12 juni 2014.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 23 april 2014.
Bil § 557
Utlåtandet avser deltagande i årsstämmor för Föreningen
Europakorridoren och Europakorridoren AB i Lïubeck den 11
11-12
juni 2014.
Nämndens behandling av ärendet
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Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.

Vid protokollet
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Maria Stigle

