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BESLUT
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SrOc«uoLMS LÄx
Rättsenheten
Ldnsassessor Bo Carlerup

Datum Beteckning

2024-95-21646 m.fl
(se s:indlista)

9.2.1996

Enligt Siindlista

överklagande av beslut att anta detaljplan för Norra Länken mellan
Roslagstull, Ugglevikskällan och Frescati inom stadsdelarna Norra
Djurgården och Yasastaden, Dp 93001

BESLUT

Länsstyrelsen tar inte upp överklagandena från Eva Engiund; Anders Thoor
och Boel Smedmark till prövning.

Länsstyrelsen avslår överkiagandena och fastsråIler med stöd av 13 kap. 8 §
plan- och byggiagen (PBL) det överklagade beslutet att anta detaljplanen.

BAKGRUND

Stockhoims kommunfullmiiktige antog i besiut den 13 november i995, §

32, detzJjplan för Norra Länken mellan Roslagstull, Uggievikskållan och
Frescati, Dp 93001.

Eva Englund, Svenska Statoil AB, Ingegerd Teh Ahi6n, Greger och
Ingegerd Carpelan, Anders Thoor och Boel Smedmark har överklagat be-
slutet. Till stöd för sin talan anför de i huvudsak följande. Svenska Statoil
AB: Den bensin- och serviceverksamhet som bedrivs inom planområdet
kommer att wingas upphöra om planen genomförs. Detta medför bl.a. en

försämrad service for Universitetet, VetenskapssLaden och boende i Ekha-
gen. Det medför också att ca 1400 bilar varje dag hänvisas tiil att köra om-
vägar med ytterligare beiastning för miijön. Med små justeringar i detalj-
pianen så kan anläggningen vara War. lngegerd Teh Ahlön: Det enda sam-
rädsmöte om projektet som haliits var i Tekniska Nämndhuset, iangt fran
byggområdet, och det pianförslag kommunen visade vid samrådsmötet sak-
nade beskrivningar av hur den föreslagna trafikieden skulle påverka dem
som bor i Frescari Hage. Något besked om miljöeffekterna fran tratlken och
avgastornet har aldrig meddeiats de boende i Frescati Hage. Ett genom-
förande av planen försämrar boendemiijön, försämrar tillgängiigheten tiil
Universitetet och rekreationsområden inom Ekoparken. Planen medfor
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inte någon minskning av den totala trafiken på Roslagsväsen. Carpelans:

Stadsbyggnadskontoret har inte handlagt ärendet i enlighet med besämmel-
serna i pian- och bygglagen. Man har avbrutit samrädsprocessen och ändrat
planförslaget betr. tunnelläge och mynningar utan fornyat samråd. Detalj-
planetörsiaget är ofullständigt. Det innehåiler inte nägon redovisning av

ertorderiiga arbetstunnlar och miljökonsekvensbeskrivningar för vissa av

dessa etableringsområden saknas. Ombyggnad av södra deien av Rosiags-
vägen har inte tagits med i planen. Miijöprövningen har inte fullföljts, var-
för planen antagits på ofullstiindiga grunder. Planförslaget strider mot be-

stämmelserna i 3 kap. I och 7 §§ naturresurslagen i de avseenden dessa

berör Nationalstadsparken. Detaljplaneförslaget är olämpiigt och medför
påtagliga olägenheter för oss boende i Bellevueparken.

MOTIVEzuNG

Enligt 22 § förvaltningslagen och 5 kap. 30 § PBL får kommuns beslut
överklagas av den som beslutet angår, nämligen sakägare, bostadsrätts-
havare, hyresgäster och boende samt hyresgästsammansiutningar.

Av utredningen framgar att E'ra Englund, Anders Thoor och Boel Smed-
mark inte år upptagna i fastighetstörteckningen och att de inte helier särskilt
underrättats om antagandet av detaljplanen och erhållit fullföljdshiinvisning.
De klagande har uppgivit adresser på sådana avstånd frän planområdet att
de inte kan anses vara berörda av beslutet på sådant sätt att de därför skulle
ha rätt att överkiaga. Ingen av dem har heller i övrigt visat sig vara berörd
på sådant sätt att de skulle ha rått att kiaga. Överklagandena skall diirför
avvisas.

Den nu akruella detaijplanen syftar til1 att i enlighet med den s.k. Dennis-
överenskommelsen ansluta Lidingövägen tili andra delar av Norra l;ånken
tör att pä sikt ästadkomma en avlastning av gatunätet i stadskårnan; i fÖre-

varande fall främst Vaihallavägen, Birger Jarlsgatan, Sveavägen samt även

Lidingövägen.

Iniedningsvis vill Länsstyrelsen framhålla att enligt PBL år det i första hand

kommunen som beslutar om markanvändning och byggande. Länsstyrelsen
kan vid besvär av enskilda endast pröva frågor som är av betydelse för de

klagande i deras egenskap av sakågare eller boende i ansiutning till omrä-

det- Någon prövning av motstående allmänna intressen iörutsätts inte ske i
prövningen av ett besvärsärende.
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Beträffande Svenska Statoil AB:s överklagande gör Länsst.vreisen foljande
bedömning. Såsom detaijplanen siutligt utformats kommer den aktueiia
Statoilstationen inte att kunna iigga kvar på sin nuvarande plats vid Ros-
lagsvägen och inom Nationaistadsparken. Det trnns i naturresurslagen ett
uttalat starkt sarnhålleligt intresse bl.a. av att inte minska de befintliga
grönytorna inom Nationalstadsparken. Detta medtör att någon justering av
detaljplanen nu i enlighet med bolagets yrkande - innebärande en flvttning
av trafikleder som då i sin tur ianspråktar grönytor - för att bensinstationen
skall kunna ligga kvar är inte mojlig. Det intrång i bolagets enskilda in-
tresse som pianen medför är ofrankomligt och de skil som åberopas mot
pianen är inte sådana att de motiverar ett upphävande av denna. Frågan om
annan lämpiig lokalisering av bensinstationen kan inte prövas av Länsstyrel-
sen i detta ärende.

En redovisning av de miljöeffekter från trafiken som Ingegerd Teh Ah16n

efterlyser framgar av den miljökonsekvensbeskrivning som fogats till de-
taijplaneförslaget vid utsälningen. Enligt 5 kap. 20 § PBL skall samråd
bl.a. ske med boende som berörs av detaljplaneförslaget. Pä vilken plats
detta samråd skall ske regleras inte i lagen och det kan därtör inte vara en
tormeil brist i handläggningen att samrådsmötet hölls i Tekniska Nämnd-
huset. Syftet med samrådet är bi.a. att få kånnedom om de synpunkter
ochieller brister i planförslaget som de boende anser att forslaget har och
om så bedöms mojtigt ändra förslaget i dessa delar. Om forslaget vid sam-
rådsmötet saknade vissa uppgifter om hur de boende i Frescati Hage skulle
påverkas av trahkieden, så är detta inte en sådan formell brist i handlägg-
ningen som skall medföra att detaljplanen upphävs. Vad Teh
Ah16n i övrigt anfor utgör inte heller grund för att undanroja pianen.

Greger och Ingegerd Carpeian anser också att samrädet inte skett formelit
riktigt. Ändring av planförslaget beträffande tunnelläge och tunnelmyn-
ningar har skett efter de synpunkter som framkommit under samrådet. Att
härefter ha nytt samråd för att få in nya synpunkter, som eventueilt medför
ytterligare ändringar av pianförslaget, och därefier ha nytt samråd, o.s.v, är
inte avsett och påbjudet i lagen. De vidtagna ändringarna i planförsiaget
redovisas vid utstälningen. Då har de berörda mojlighet att framföra sina
synpunkter och erinringar. Det förhallandet att något nytt samråd inte skett
efter dndring är inte en sådan formell feiaktighet som medför att planen
skail upphävas. De erforderliga arbetstunnlarna har inte redovisats i pianen,
dårför att dessa skall finnas endast under byggtiden och däretter läggas
igen. Däremot avses planen regiera förhillandena på idngre sikt.
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Arbetstunnlarnas placering m.m. har prövats av Stadsbyggnadsnämnden

efter ansökan fran byggherren om byggiov fÖr rililäliig åtgzird. Bygglov-

besiut prövas f.n. - efter överkiagande - av Ldnsstyreisen. Vilken omfatt-
ning en detaljplan skall ha avgör kommunen och om vissa områden inte
innefattas av planen är detta inte en brist som kan prövas av Länsstyrelsen.

Nationaistadsparken blir inte påtagligt skadad genom detaijplanens utform-
ning enligt Länsstyrelsens bedömning. De skål Carpelans åberopat utgör
inte grund för att planen skail upphävas.

HUR MAN ÖVERXTECER

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen (miljödepartementet) enligt
bilaga.

I beslutet har förutom undertecknade deltagit byrådirektör Claes Halling,
plan

Per Evaeus
förste länsassessor

Bo Carierup
lånsassessor
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Sändlista (förenklad delgivning)

Eva Englund
Krångedevägen 1

I 15 43 Stockholm

(d.nr. 2024-95-21646)

Svenska Statoil AB (d.nr. 2024-95-21981)
Fastig heter- Ö st/E tab lerin g
Carl-Axel Sörneil
114 90 Stockholm

Ingegerd Teh Ahl6n (d.nr. 2024-95-22245)
Frescati Hagväg 4
104 05 Stockholm

Greger och Ingegerd Carpelan (d.nr. 2024-95-22246)
Bellevuevägen 11

ll3 47 Stockholm

Anders Thoor (d.nr. 2024-95-22247)
Högbergsgatån 81 D
118 54 Stockholm

Boel Smedmark (d.nr. 2024-95-22428)
Viila Ädelsren, Haga
111 64 Solna
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