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En1 igt sändl i sta

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta detalj-
pian för del av Norra Länken (Norrtull-Roslagstull) inom
stadsdelen Vasastaden (Dp 91069)

BAKGRUND

Kommunfullmäktige i Stockholm antog den 20 december 1993,
§ 45, detal jplan för del av Noma Länken (Dp 91069) inom
stadsdelen Vasastaden.

Brita Eldh, Greger och Ingegerd Carpelan, Stallmästare-
gårdens Båtsäl1skap, AB Kulturhantverkarna, Bo Hedskog,
Georg Luther, Carj Gustaf och Birgitta Leijonhieim, Arne
Sundström och Bernt Andersson har överk1 agat besl utet och
yrkat att detaiiplanen upphävs. Till stöd för sin talan
anför de i huvudsak följande. De har inte underrättats om

antagandebeslutet på det sätt som föreskrivs i plan- och
bygglagen. Miliökonsekvenserna är inte tjllräckl igt ut-
redda och grundvattenproblematiken behöver utredas ytter-
ligare. Vidare framhålls att planen inte bör godkännas
utan att Vattendomstolen först prövat ärendet. 0säkerheten
om vilken teknik som skail användas för tunnelbygget med-
för att det, om fel teknik vä1js, finns en stor risk att
parkmiljön kommer att förstöras och att byggnaderna i
parken kommer att skadas. Det tilluftsaggregat som skall
placeras vid Stalimästaregården kommer att orsaka buller-
störningar för bl.a. de som är hyresgäster j Tullhusen vid
Norrtull. Ventilationstornet kommer på grund av sin höid
och framträdande piacering att störa utsikten och förfula
stadsbilden. Områäet ftir båtupp1äggning skall enl igt p1a-
nen bli parkmark. Båtsällskapet, som har arrendekontrakt
gjltigt fram till 2009, anser att det är fel att de skall
6ehöva flytta uppläggningsplatsen och att deras verksamhet
kan samsas med annan rekreationsverksamhet på platsen.

Sista dag för överklagande av antagandebeslutet får anses
vara den 20 ianuari 1994. Redan tidigare hade Läns-
styrelsen rekvirerat handl ingarna från stadsbyggnads-
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MOTIVERING

Av 5 kap 30 § andra stycket plan- och bygglagen (1987:10;
PBL) framgår att sakägare, bostadsrättshavare, hyres-
gäster och boende m.fl. i stället för att underrättas om

antagandebeslut genom att brev sänds till dem eniigt 5 kap
30 § första stycket PBL får underrättas genom kungöre1 se i
ortstidning, om det är ett stort antal personer som skall
underrättas och om det skulle innebära större kostnad och
besvär än som är försvarligt med hänsyn till syftet. I
detta ärende har kommunen kungiort underrättel sen om an-
tagandebeslutet i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter;
ett stort antal personer har avhör+.s skriftligen till
kommunen och den har bedömt att förutsättningar för kun-
göreise förelegat.

Vidare gä1ler bl.a. att om kungörelse införs i ortstid-
ning, skall detta ske samma dag som beslutet tiilkännages
på anslagstavlan. Det har framkommit, bl.a. genom vad som

anförts vid överklagande av antagandebeslutet, att till-
kännagivandet genom kungörelse inte i alla avseenden upP-
fyllt gä11ande föreskrifter. Ingen av klagandena hos Läns-
styrelsen har dock visat sig lida någon rättsförlust till
föijd av bristerna i förfarandet. Skäl att upphäva planen
på grund av åsyftade brister föreligger därför jnte.

Detaljplanen syftar tili att göra det möiligt att bygga
Norra Länken i en tunnel mellan Norrtull och Roslagstuil
söder om den befintliga järnvägen och att därigenom avse-
värt minska genomfartstrafiken bi.a. på Sveavägen, Svea-
p1 an och Cedersdal sgatan.

Länsstyrelsen har den 5 januari 1994 beslutat att inte
överpröva antagandebeslutet (12 kap 2 § PBL).

Enligt PBL är det i första hand kommunen som beslutar om

markanvändning och byggande. Länsstyrelsen kan vid besvär
av enskilda endast pröva frågor som rör den klagandes en-
skilda intressen. Någon prövning av motstående allmänna
intressen förutsätts jnte ske i prövningen av ett besvärs-
ärende. Länsstyrelsen skall vid sjn prÖvning göra en be-
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dömning av om en godtagbar och rimlig balans uppnås mellan
de krav som allmänna intressen ger upphov till och den
enskildes intressen.

De klagande har i sina skrjvelser framfört synpunkter av
allmän, kulturhistorisk art som de inte fått gehör för vid
planprocessen hos kommunen. Dessa frågor ankommer på de
kulturvårdande organen att bevaka. Ansvariga - statliga
företrädare med uppgift att bevaka kulturmiljöns intressen
- har inte ansett sig ha fog för att motsätta sig detalj-
p1 anen.

Miljökonsekvenserna har utretts och redovisats i en miljö-
konsekvensbeskri vni ng. Mi ljö- och hä1 soskyddsnämnden harjnte med hänsyn ti11 miljökonsekvensbeskrivnjngen motsatt
sig att planen antogs, utan har förutsatt att nämndens
synpunkter skal I beaktas i den fortsatta pi anprocessen och
vid upprättande av arbetsprogram. Länsstyrelsen, som delar
nämndens uppfattning, finner inte att mjljökonsekvenserna
är så då1igt utredda att planen därför skall upphävas.

Av utredningen framgår vidare att Eldhs atelj6museum,
Paschens malmgård och Sparres trähus är anslutna till det
kommunala va*nätet. De försiktighetsmått som kan komma att
behöva vidtas för att grundvattnet inte skall förorenas är
ett allmänt intresse, som särskilda kommunala och statliga
organ ansvarar för. Skäl att upphäva pianen på grund av
ytteri igare utredning beträffande grundvattnet förel igger
i nte.

De enskilda intressen som direkt berör de klagande är
risken för skador på byggnaderna och parken, buller från
tilluftsaggregatet och minskad utsjkt på grund av venti-
I ationstornet. tsåtuppl äggningsområdet skal 1 i anspråktas
som parkmark och uppläggningen flyttas tiil annan p1ats.

Beträffande de befarade skadorna på byggnaderna i parken
orsakade av schaktnings- och sprängningsarbeten har de
klagande möjlighet att hos byggherren begära besiktning
innan arbetena påbörjas. De eventuella skador som kan ha
uppstått under byggnadstjden får därefter regleras j cj-
vilrättsl ig ordning. Bullret från tilluftsaggregatet kom-
mer inte att bli så högt att det utgör en olägenhet för de
boende eller hyresgäster i området. Av handlingarna fram-
går att venti I atj onstornets p1 aceri ng är ti 1 I fäl i ig och
att ett permanent torn senare avses p1 aceras närmare
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Solnabron. De klagandes o1ägenhet av mjnskad eller störd
utsikt på grund av ventilationstornet bedömer Länsstyrel-
sen inte som så allvarligt att planen måste upphävas. Den

befintliga båtuppläggnjngspiatsen kommer när detaljpianen
genomförs, att ändras till park. Denna förändring innebär
givetvis ett visst intrång j båtsällskapets verksamhet.
Denna fråga får dock förutsättas bli beaktad inför detali-
planens gånomförande och är i vart fal1 av så förhållande-
vis underordnat intresse att den måste stå tillbaka för
det allmänna jntresset på platsen. Bl.a. arrendeavtalets
giltighet är en fråga som vid tvist mel1an parterna får
prövas i civilrättslig ordning.

BESLUT

Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastställer med

stöd av 13 kap 8 § PBL det överklagade beslutet.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen (miliö- och
naturesursdepartementet) en1 i gt bi 1 aga.

Länsstyrelsen har vid sammanträffande med företrädare för
stadsbyggnadskontoret den 3 mars 1994 påvisat de brister,
som noterats beträffande förfarandet efter antagandebe-
sl utet.

L
I beslutet har deltagit förste länsassessorn Per Evaeus,
beslutande, länsantikvarjen Jan-Bertil Schnell, byrå-
direktören Bengt Eriksson, 1änsassessorn Bo Carlerup,
föredragande.
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Sändlista (rek+mb. samtliqa)

Brita Eldh
Eldhs atelj6museum
Lögebodavägen 10
113 47 Stockholm

Greger och Ingegerd Carpelan
Bellevuevägen l1
113 47 Stockholm

Stal lmästaregårdens Båtsäl 1 skap
Bo Bengtsson
Box 23 214
104 35 Stockholm

AB Kulturhantverkarna
Färg & fernissa
Mi kkel Sel der
Box 23 145
i04 35 Stockholm

Bo Hedskog
Fal ugatan 9
113 32 Stockholm

Georg Luther
Norrtul 1 sgatan 67
113 45 Stockholm

Carl Gustaf och Birgitta Leiionhielm
Paschens malmgård
Bel 1 evueparken
113 47 Stockholm

Arne Sundström
Ringvägen 11 A
118 23 Stockholm

Bernt Andersson
Kampementsgatan 34
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