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Enligt sändlista

Överklagande av Stockhotm kommunfullmäktiges bestut
den 4 december 1995, § 43, att anta förslag tifl detaljplan
för del av kv Ruddammen m.m. inom stadsdelen Norra
Djurgården i Stockholm, Dp 88iS4A

BESLUT

Län9s§rglsen avslår överklagandena. - Länsssretsen avgör, inte i detta
beslut frågan huruvida de föreslagna bostädema på västä deten av
Roslagskullen är förenliga med nationatstadsparkens syfte.

Detta beslut kan överklagas till regeringen (Miljödepartementet) enligt bilaga
1.

BAKGRUND

Kommunfullmäktige istockholms kommun beslutade den 4 december
1995, § 43, att anta förslag till detaljplan för det av kv Ruddammen m.m. i
kommunen.

Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av det s.k Fysikcentrum för
Stockholms Universitet och Tekniska Högskolan vilket innebär ny använd-
ning av f.d. Roslagstulls sjukhusområde. Fysikcentrum avses inrymmas i en
ny byggnad och iombyggda äldre sjukhusbyggnader. lnom planområdet
anger planen utbyggnadsmöjligheter för bostäder, på Rostagstullsklippans
västra del, som enligt planbeskrivningen i första hand bör användas för
forskar- och studentbostäder. Planområdet är beläget inom den sedan 1
januari 1995 inrättade nationalstadsparken.

Antagandebeslutet har överklagats. Boel Smedmark, Anna och Erling
Weibust, boende i Hagaparken, har i en gemensam skrivelse yrkat att
Länsstyrelsen upphäver detaljplanen. De hänvisar i huvudsak till skrivelse
till stadsbyggnadskontoret.

Mait och Emfrid West, Hanna Wigren och Birgit le Moine - boende i Kräft-
riket vid södra Brunnsviken - har i en gemensam skrivelse också hemställt
att Länsstyrelsen upphäver detaljplanen. De hänvisar också till tidigare till
stadsbyggnadskontoret skickad .skrivelse.
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Postadress

Box22067
10422 STOCKHOLM

Besöksadress Telefon

08 - 785 40 00 paxer;

08 - 785 54 19 loireny

Telerax

0B - 785 40 O1 (receptton)

08 - 651 28 75 (drrekr)

Postgirokonto

35172-6
Hantverkargatan 29
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lngegerd och Greger Carpelan, boende i Bellevueparken, anser sig berörda
då planområdet tillhör deras närmitjö och tigger i biickpunkten från 

-Bellevue.

De hemståller att det antagna detaljplaneförslaget upphävs. De hänvisar till
sina skrivelser till stadsbyggnadskontoret.

Gemensamt för klagandena är i huvudsak att de invänder mot Fysikcentrum
såsom stridande mot nationalstadsparken, att Fysikcentrum i vart fall är för
dominerande och fellokaliserat och att de tilltänkta tre bostadsbyggnadema
på Roslagstullsklippans västra del dels strider mot nationalstadip-ärkens
syfte, dels kommer att upplevas som störande. - Makama Carpeian har
dessutom såsom skäl för upphävande angett, att handläggningen inom
kommunen efter antagandebeslutet inte varit formellt riktig.

Handlingama i ärendet har begärts från stadsbyggnadskontoret den 10
januari 1996 - dagen efter sista dag for överktagånde - men nått Läns-
s§relsen först den 18 januari 1996.

Länsstyrelsen har den 9 januari 1996 beslutat med stöd av 12 kap. 1 §pulkt 1 och 12Rap2 s PBL att prövning ska ske av kommunfullmaXti§es
antagandebeslut. Skälet till det beslutet år att Länsssrelsen anser att kopp
lingen mellan den tillkommande bostadsbebyggelsen utmed Roslagstull/
Roslagsvägen och Fysikcentrum elter annan intiltigganOe institution inte
gjorts tillräckligt sdlig.

SKÄL

Samtliga nio klagande har av stadsbyggnadskontoret kommit att uppfattats
såsom jämställda med berorda safa!äre - om inte fön så genom äti tiil Oem
avsänts undenättel:e om antagandebestutet med besvärshänvisning.
Länss§relsen har därför att handlägga överktagandena såsom anföida av
besvärsberättigade personer, även de tre som år boende inom Hagaparken
i Solna kommun på ett avstånd om cirka 900 m från planområdet. lVaO
makama Carpelan anfört om begångna felaktighetei bt a. i samband med
undenättelse om antagandebeslutet synes i stort sett befogat. Makama
Carpelan har dock överklagat antagandebestutet inom föreskriven tid och
på rätt sätt. Eftersom de av allt att dOma inte gjort någon s.k. rättsförlust,
föranleder de av stadsbyggnadskontoret begångna felen inte någon in-
verkan på prövningen av detatjptanen som s?Oan.

I sak gör Länss§relsen följande bedömning.

Länss§relsen finner, vid en avvågning mellan allmänna och enskilda in-
tlessen som skall göras i fall som det aktuella, att bestutet att anta förslaget
till detaljplan inte kan anses ha en sådan inverkan på förhållandena för dl
boende i Villa Ädelsten att planen inte kan godtas. Det har inte heller i övrigt
i deras överklagande framkommit någon omständighet som utgör grund föi
att upphäva antagandebeslutet.

Överklagandet från Boel Strandmark, Anna och Erling Weibust skall därför
lämnas utan bifall.
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Mait och Emfrid West, Hanna Wigren samt Birgit le Moine, bor i en byggnad
i södra delen av Kräftriket som är belägen mer än 300 m från den plän--
erade Fysikcentrumbyggnaden. Mellan bostadsbyggnaden och Fysik-
centrum går den idag hårt trafikerade Roslagsvägen med över S0 000
fordon/dygn. Även efter en utbyggnad av Norra Länken beräknas Roslags-
vägen i aktuell del belastas med relativt omfattande trafik i storleks-
ordningen 30 000 fordon/dygn. Roslagsvägen innebär i praktiken därför en
icke oväsentlig barriäreffekt mellan de klagande och planområdet. Ur stads-
och landskapsbildssynpunkt finner Länsstyrelsen att detaljplanen inte med-
för sådana nackdelar för de boende i Kraftrifet som skulle irinebära att
planen inte kan godtas. Det har inte heller i övrigt i deras överklagande
framkommit någon omständighet som utgör grund för att upphävå an-
tagandebeslutet.

Överklagandet från Mait och Emfrid West, Hanna \Mgren och Birgit
le Moine skall dårför lämnas utan bifall.

lngegerd och Greger Garpelan bor på Bellevuekullen ca 200 m från de i
planförslaget föreslagna bostädema och ca 300 m från Fysikcentrum.
Mellan deras bostad och detaljplanen ligger Roslagstull/ioslagsvägen.

Enligt PBL är det i första hand kommunen som bestutar om markanvänd-
ning och byggande. Länsssrelsen kan vid besvär av enskilda endast pröva
frågor som är av besdelse för de klagande i deras egenskap av sakägare
eller boende i anslutning till området. Någon prövnin§ av motståenOe ätt-
männa intressen förutsätts inte ske i ett besvärsärende. Detta innebär att
överklagandet i den mån det avser frågan om bebyggelsens förenlighet
med nationalstadsparken, skall avslås.

Länss§relsen finner att den del av planen som möjligen påverkar
Carpelans enskilda intressen är de föreslagna bostäderna på den s.k.
Roslagskullen mot Roslagstull/Roslagsvägen. Länsssrelsen har i utställ-
ningsyttrande den 21 juli 1995 framhålllt att den föreslagna bostadsbe-
byggelsen kommer att innebära att en ny situett skapas och att den kommer
att utgöra ett dominerande inslag mot Roslagsvägen och Bellevuekullen.
Länss§relsen har bedömt de negativa konsekvenserna ur stads- och land-
skapsbildsynpunkt inte stöne än att byggnadsrätten kan accepteras. Läns-
s§relsen gör också den bedömningen att de föreslagna byggnadema inte
kan medföra sådana olägenheter för de boende på Bellevuäkulten att
planen inte kan accepteras. Det har inte heller i övrigt i överktagandet
framkommit någon omständighet som utgör grund för att upphåva an-
tagandebeslutet av hänsyn till enskilt intresse.

Överklagandena från lngegerd och Greger Carpelan ska därför avstås.

Upplysningsvis antecknar Länsstyrelsen sluiligen följande.

I prop. 1994/95:3 som utgjorde grund för bildandet av nationalsladsparken
förutsattes tillkomsten av ett s.k. Fysikcentrum i ett läge som i altt väsenfligt
överensstämmer med detaljplanen. Däremot måste ifrågasättas om till-
komsten av bostäder utan fast anknytning till Fysikcentrum är ett detalj-
planeändamå|, som är avsett att rymmas inom nationalstadsparken. Av
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denna orsak har Länss§relsen meddelat sitt ovannämnda beslut den 9
januari 1996. Det bedöms av Länss§relsen, att förutsättningama för en
erforderligt fast anknytning av bostädema till Fysikcentrum i form av en
ändring av planbestämmelsema är goda. Ett ställningstagande i detta hän-
seende - av hänsyn till det allmänna intresse, som nationalstadsparken ut-
gör - förväntas inom någon månad.

I handläggningen av detta ärende har deltagit förste länsassessorn Per
Evaeus, beslutande, bitr länsarkitekten Lars Larsson, och byrådirektören
Claes Halling, föredragande.

r Evaeus

Kopia till:

Stadsbyggnadsnämnden
Rättsenheten
Planenheten
Akten

Claes Halling
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SÄNDLISTA: (Förenklad delgivning - samtliga)

Boel Smedmark
Villa Ädelsten
Haga
17164 SOLNA

Anna Weibust
Villa Ädelsten
Haga
17164 SOLNA

Erling_Weibust
Villa Adelsten
Haga 17164 SOLNA

Mait West
Roslagsvägen 91
113 47 STOCKHOLM

Emfrid West
Roslagsvägen 91
113 47 STOCKHOLM

Hanna Wgren
Roslagsvägen 91
113 47 STOCKHOLM

Birgit le Moine
Roslagsvägen 91
113 47 STOCKHOLM

lngegerd Carpelan
Bellevuevågen 11
113 47 STOCKHOLM

Greger Carpelan
Bellevuevägen 11
113 47 STOCKHOLM

Bel6cknlng

2024-96-346
2024-96-348
2024-96-350
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