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Stockholms kommun
Stadshuset
105 35 STOCKHOLM

Prövning av kommunens beslut att anta detalJplan för
del av kv Ruddammen m.m. inom stadsdelen Norra
Djurgården i Stockholm, Dp 88154A

Beslut

Länss§relsen finner enligt 12kap.3 § plan- och bygglagen (pBL) att kom-
munens beslut att anta detaljplanen ska stå fast.

Bakgrund

Kommunfullmäktige iStockholm beslutade den den 4 december 1995, § 43,
att anta förslag till detaljplan för del av kv Ruddammen m.m. inom stads-
delen Nona Djurgården.

Planens syfte år 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 utbyggnadsmojligheter för bostäder, på Roslagstullsklippans
västra del, som enligt planbeskrivningen iförsta hand bör användas för
forskar- och studentbostäder. Planområdet är beläget inom den sedan
1 januari 1995 inrättade Nationalstadsparken.

Nationalstadsparksområdet har mycket stora natur- och kulturvärden och
utgör en värdefull miljö för friluftslivet. Ett övergripande syfte med National-
stadsparken år att bevara områdets kvaliteter för framtiden. Härav följer att
områdets huvudstruktur vad avser natur- och bebyggelseområden inte får
ändras. Skyddet av Nationalstadsparken syftar, enligt propositionen
(1994i95:3), inte till att hindra etablerade verksamheter inom eller intill om-
rådet från att fungera och utvecklas i anslutning till tidigare ianspråktagna
områden. Byggnadsområdena får inte utvidgas men kan väl kompletteras
om detta inte medför skada på områdets natur- och kulturvärden. Proposi-
tionen understryker dock att vid bedömningen av förslag om komplettering
eller fömyelse av befintlig bebyggelse inom Nationalstadsparken krävs om-
sorgsfulla överväganden huruvida förslaget till såväl innehåll som form är
förenliga med Nationalstadsparkens syfte. I bedömningen ingår även frågan
om behovet och nödvändigheten av den föreslagna åtgärden.
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Box22A67
1O4 22 STOCKHOLM

Besöksadress Telelon

0B - 785 40 00 lvaxetl

0B - 785 54 19 (otrem)
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Länsstyrelsen har den g januari 1996 beslutat med stöd av 12 kap. 1 §
punkt 1 och 12 kap 2 § PBL att prövning ska ske av kommunfullmäktiges
antagandebeslut. Skälet till det beslutet är att Länsstyrelsen anser att kopp-
lingen mellan den tillkommande bostadsbebyggelsen utmed Roslagstull/
Roslagsvägen och Fysikcentrum eller annan intilliggande institution inte
gjorts tillräckligt tydlig. Länsstyrelsen har i samråds- och utställningsyttran-
den den 7 februari, 21 juli och 28 augusti 1995 över rubricerade förslag till
detaljplan konstaterat att det i propositionen om Nationalstadsparken bl.a.
framgår att "en utveckling av högre utbildning och forskning §amt till forsk-
ning anknuten verksamhet inom Roslagstulls sjukhusområde och småin-
dustriområdet vid Albano inte torde förhindras av skyddet." Detaljplanen för
den del som avser utbyggnaden för Fysikcentrum bedömdes därför, efter
viss beaöetning beträffande såväl omfattning som utformning, som förenlig
med Nationalstadsparkens syfte. Länsstyrelsen ansåg däremot att kopp-
lingen mellan den nytillkommande bostadsbebyggelsen utmed Roslags-
tulURoslagsvägen och Fysikcentrum eller annan intilliggande institution inte
gjorts tillräckligt tydlig. Planförslaget bedömdes i denna del inte vara förenlie
med Nationalstadsparkens syfte.

Antagandebeslutet överklagades av nio personer.

Länss§relsen har i beslut den 22januari 1996 avslagit överklagandena.

Länss§relsens motiv för beslutet

Kommuns§relsen har den 7 februari 1996, § 19, med anledning av Läns-
s§relsens beslut den 9 januari 1996 beslutat att ge stadsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att utarbeta och anta en ändring av detaljplanen med avse-
ende på den föreslagna bostadsbebyggelsen utmed Roslagstull och Ros-
lagsvägen. Planändringen avses, enligt föredragande borganåd, utföras så
att planbestämmelsen för det aktuella området ändras från bostäder (B) till
en bestämmelse som innebär "högskoleverksamhet och högskoleanknutna
bostäde/ eller motsvarande. Planändringen ska genomföras snarast efter
det att den antagna detaljplanen vunnit laga kraft. Förslaget att ändra
planen i denna del har accepterats av fastighetsägaren.

Genom den avsedda ändringen av detaljplanen kommer det fåtal byggbara
platser som finns inom området även långsiktigt kunna utnyttjas för universi-
tetets och högskolans behov. lnstitutionemas eventuella framtida expan-
sionsbehov kan då klaras bättre utan ytterligare intrång i park- och natur-
mark inom Nationalstadsparken.

Länsstyrelsen anser sig därför numera kunna göra den bedömningen att
den antagna detaljplanen, efter kommunstyrelsens planuppdrag om efter-
följande ändring av planen enligt ovan, kan accepteras. Beslutet att anta
detaljplanen ska därför stå fast.:
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I handläggningen av detta ärende har deltagit bitr länsarkitekt Lars Larsson,
beslutande, förste länsassessor per Evaeus, länsantikvarie Jan_Bertil
Schnell, avdelningsdirektör Anders Nylen och byrådirektör Claes Halling,
föredragande.

J*J*.,"- 6fuMdä[.1i,
Lars Larsson Claes Halling

Kopia till:

Stadsbyg gnadskontoret i Stockholm, d istrikt I nnerstaden
9ilu: 9Sn Fastighetskontoret i Stockholm, re g ion in n erstad
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Rättsenheten, Juridiska funktionen
Planenheten
Länsöverdirektören
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