
ar

Till
Stockholms kommun
Stadsbyggnadsnämnden
Box 8314
L04 20 Stockholm
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Östermalms stadsdelsnämnd

€arlavägen 104
ILS 26 Stockholm
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Forbundet for Ekoparken
Samverkande organisationer i
Stor-Stockholm
Stora Skuggans väg 32
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Angående nybyggnad ftir Finlands ambassad

Förbundet ftir Ekoparken vill mycket bestiimt protestera mot sättet att planera ftir den
finska ambassaden i kv Förrådsbacken.

En eventuell byggnation måste prövas med ett riktigt planforfarande. Dessutom måste
en konsekvensbeskrivning göras som visar hur en byggnation skulle kunna göras som
ansluter till Nationalstadsparken.

Stockholm 10 december L997

Murray
Styrelseledamot, Förbundet för Ekoparken
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§ 322
Del av kv Förrådsbacken I
Remiss från stadsbyggnadskontoret

0071664-97 Förelåg stadsdelsforvaltningens tjiinsteutlåtande T997-Il-1,7
med forslag till besvarande av remiss angående forslag till
detaljplan for del av kv Förrådsbacken 1 inom stadsdelen

Östermalm, S-Dp 97 -01,364.

Under överläggning i äirendet franrlade andre vice ordforanden
Lillemor Lindberg m fl (m) ett forslag till beslut och yrkade bifall
tiil detta. Till detta forslag till beslut anslöt sig ledamöterna Claes

Fleming (fp) och Eva Måbeck (c).

Förste vice ordfloranden Rolflindell (s) yrkade bifall till forvalt-
ningens forslag.

Ordforanden stiillde proposition på forvaltningens forslag mot
andre vice ordforandens m fl yrkande och fann att lorvaltningens
forslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Niimnden uttalar att planiirendet bör behandlas som ett normalt
planiirende, i ett sammanhang, med resterande del av

Förrådsbacken 1.

2. Niimnden avstyrker ett 11 m högt kontorshus i redovisat läge.

3. Nämnden efterlyser redogörelse for hur planerad bebyggelse

exponerar sig från Giirdessidan.

4. Nåimnden avstyrker tillsvidare att A-bestiimmelsen (allmänt iindamä)

avlägsnas ur planen.

5. Niimnden uttalar, att foreliggande planredovisning kan komma att

orsaka tolkningstvister framöver.

forts på nästa sida
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Justerares sign
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stadsdelsnämnd, Box 241 56, 104 51 Stockholm. Tel 10
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forts § 322

6. Nämnden begiir att rimliga remisstider tilllimpas

7. Paragrafen forklaras omedelbart justerad.

Reservation. Mot beslutet reserverade sig andre vice ordforanden
Lillemor Lindberg (m) och ledamöterna Helena Bonnier (m), Claes

Fleming (fp), Peter Lunden-Welden (m), Eva Måbeck (c) samt

tjiinstgörande ersättaren Annette Lundquist Larsson (m) till formån for
eget forslag enligt floljande;

Stadsdelsnrimnden foreslås besluta

att inståimma i punkterna 1 samt 3-6 i florvaltningens forslag till beslut.

att avslå punkt 2 i forslaget.

Hela ärendet bör behandlas som ett normalt planärende. I dagsläget
bor niimnden sålunda ej ta stlillning till kontorshuset då även detta bör
ingå i det nya planärendet.
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Justerares sign
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stadsdelsnämnd, Box 241 56, 104 51 Stockholm. Tel 10
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Handläggare: Anna-Maria Klint
Tfn: 08-508 l0 453

Ö stermalms stadsdeisnämnd

DeT AV Kv FÖNRÅDSBACKEN 1

Remiswar till stadsbyggnadskontoret på samrådsfiirslag til1 detaljplan
S-Dp 97-0136a.
1 biiaga

Förslag till beslut
1. Nåimnden ufialar, att planiirendet bör behandlas som eft normalt

planåirende, i ett sammanhang med resterande del av Fönådsbacken 1.

2. Nzimnden avstfrker ett 11m högt kontorshus i redovisat läge.

3. Niimnden efterlyser redogörelse for hur planerad bebyggelse exponerar
sig fran Gii.rdessidan

4. Nzimrden avstyrker tills vidare att A-bestiimmelsen (alIm:int tindamål)
avlägsnas ur planen.

5. Niimnden uttalar, att fiSreliggande planredovisning kan komma att

orsaka to lkningswister framöver.
6. Niimnden begär, att rimliga remisstider tilliimpas.

L

L ,'2- f' -/ /,).A-/Lh-fZ-,(
Ylva Tengblad /
Stadsdelsdirektör

Chef Kultur och Miljö

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har gjort en liten frimåirkspian, som möjliggör
byggande av ett l1m högt kontorshus inklusive tilihörande parkering i
tomtgrainsen till Fönådsbacken 2, där finska ambassaden avser att bygga

en ny ambassad. Byggnadens planmån iir ca 23xl05m och ligger mycket

L

L

Box 24 156 104 5l
Trx: 08-508 t0 000.

STOCKHOLl\I
Fr.r: 08-i03 l0150
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niira griinsen till nationalstadsparken. Ärendet hanteras som enkelt
planforfarande.
Eniigt ftrvaltningens uppfattning bör en fråga av denna dignitet hanteras

som ett normalt planiirende foreträdesvis ihop med resten av

Fönådsbacken 1, diir planarbete påbörjats. Redovisat kontorshus avstyrks,

eftersom det strider mot principen friliggande hus i park-
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Ärendets beredning

Ärendet har beretts på Kuitur och Miljö.

Bakgrund

Sveriges Radio och Television planerar ett parkeringsdäck i tomtgränsen
mot Fönådsbacken 2, där nya finska ambassaden iir tiinkt att ligga. Parke-
ringsdäcket uppges vara en ftirutsättning ftir att asrbassaden skall kunna
lokaliseras dit. Bygglov fiir parkeringsdäck har meddelats, men åir nu fo-
remål for överprövning. Årendet ligger f n i regeringsrätten. Då slutiigt
beslut i åirendet kommer att dröja, har stadsbyggnadskontoret gjort ett Rir-
slag till planiindring i syfte atl snabbare möjliggöra byggandet av önskat
parkeringsdäck.

Planfiirslaget

Planen är en så kallad frimåirksplan. Den ligger mycket niira gråinsen till
nationalstadsparken, och omfattar endast den yta, diir parkeringsdäcket
skail förläggas. Ny planbestiimmelse anger att "högsta byggnadshöjd zir

1 1m över omgivande mark" samt att anvtindningen far vara kontor inklu-
s iv e tillhörande parkering". Tidi gare anviindningsbestiimmelse "allmiint
ändamåI" utgar. Byggnadsvolymens planmått iir ca 23xi05m.

Gällande plan

Överssiktplan ÖP 90 redovisar "arbetsområde".

I forslaget till ny översiktplan Öp q0 - iinnu inte faststäld - anges

"institutionsområde". Byggnadsordningen talar om "friliggande by ggnader

i parkaniäggning".

Detaljplan Pl2128 anger endast att markanviindningen iir "allmåint åinda-

mål".
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Förryaltningens synpunkter

Om planprocessen
Planiirendet hanteras som "enkelt planforfarande"' Sådant far tillzimpas

"...om forslaget till detaljplan iir av begriinsad betydelse, saknar intresse

for allmlinheten samt åir foreniigt med översilctsplanen.-." (PBL 5:28).

Enligt ftlrvaltningens asikt iir en fråga som denna, även om den rör ett

mycket litet område, av syllnerligen stort intresse for alimiinheten, efter-

som det ligger så näa nationalstadsparken. Förvaltningen yrkar på att

iirendet hanteras som ett normalt planiirende, ftireträdesvis ihop med resten

av Förrådsbacken 1.

Ärendet har såints på samrådsremiss tiil ftjrvaltningen. Förvaltningen har

fän samrådsforslaget for klinnedom och eventuellt yttrande 1997'10-29'

Svar har begiirts tili 1997-11-14. Svarstiden åir så kort, att iirendet inte

hinner tas upp i stadsdelsniimnden, som sig bör. Förvaltningen yrkar på

rimlig remisstid.

Om förslaset
Planforslag et illttstreras med ett parkeringsdäck, vilket möjiiggör parke--

ring i wå plan. Däcket gar fram med sin gavel ca20m från tomtgriinsen

mot Valhallavägen. Redan denna volym, tätt klistrad mot den planerade

finska ambassadfasaden, punkterar principen om friliggande byggnader i

park i gränsen mot nationalstadsparken. Hur det hela kommer att se ut från

Gärdet, n?ir byggräften åir fullt utnynjad, har ej redovisats'

Eniigt ftrvaitningens uppfanning (baserad på karta Dp 94111), innebiir det

nya parkeringsdäcket ett nettotiliskott på ca 50 bilplatser, om alla befint-

li ga parkeringsp latser florsvinner. Om forhåll andena studeras ylterli gare,

torde en dei av de befintliga platserna kurura sparas och nettotillskottet

kanske bli ca 80 biiplatser.

Ovanstående forutsättningar pekar på att illustrerat parkeringsdäck skulle

kunna minskas (dras tillbaka fran Valhaliavägen) utan att antalet parke-

ringsplatser minskar jiimfort med idag. Förvaltningen ft)reslår även att

,rrÅ stua.rar mojiigheten att trycka ner parkeringsdäcket i nivå med Val-

hallavägen, så att parkeringen uppfattas som markparkering därifrån'

(Ryms inte ett sådant forslag inom gällande plan?) Enligt lorvaltningens

,,ppfattning åir inte parkeringsdäcket en teknisk forutsättning for att finska

ambassaden ska kunna bYggas.
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Med h2invisning till ovanstående avsfyrker ftjrvaltringen ett 1lm högt
kontorshus rygg i rygg med blivande finska ambassaden, men foreslår att
parkeringsfrågan studeras vidare i den riktning som skisserats ovan. För-
valtningen efterlyser också perspekciv, som illustrerar eventuella nytill-
skott fran Gåirdessidan. Slutiigen floreslar forvaltningen, att nuvarande
markanviindning (allrniint rindamål) bibehålls, tills hela Förrådsbacken 1

utretts.

Om olanredovisnineen
Planiindringen redovisas på utdrag r:r baskartan, skala 1:400. Planen tillå-
ter ett 1lm högt kontorshus med tillhörande parkering. Enligt ftirvalt-
ningens uppfattning iir största tillåtna byggnadsbredd ca 23m (måttsättning
i plan saknas). Parkering i ett skepp enJig illustration i plan kräver max
18m eventuella väggar och biirande konstruktion inriiknade. Varftr då
lägga på ynerligare ca 5m i planen?

Enligt deraijplan Dp 94111 (Fönådsbacken 2) iir det tiilåtet att anordna
fönster i brandmur ovan våning 1 i tomtgräns mot Fönådsbacken 1. Det
måste väi rimligtvis innebiira, att inte Fönådsbacken 1 tillåts motbygga
den fasaden?

Siutligen: markanviindingen får vara kontor inklusive tillhörande parke-
ring. Är det dä tillåtet att endast bygga parkering, som avsikten iir?

Förvalrningen anser an föreliggande planredovisning kan komma att or-
saka tolkningstvister framöver.
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ILLUSTRATIO\PLANBESKzul'NING
Sftet med plandndnngen är arr ge möjlighet
att arrangera om befintlig parkering för
verksamheten så att yissa parkeringsplatser
förläggs tiil ett parkeringsdäck utan an utöka
antalet. En beståmmeise införs som
möjliggör att den befintiiga verksamheten
(Sveriges Radio) kan foftgå inom området
även i bolagsform. Giillande pian anger
allmänt iindamål utan höjdbegransning.
Tillfan till parkeringen fran Giirdesgatan.

PLANBESTÄMMELSE
Följande gäller inom berörd del av
fastigheten Förrådsbacken 1 :

Endast angiven användning är tillåten. Om
.-,e tecknin g salmas, gäil ler bes tämme lsen hela

planområdet.
Bilden som visar berörd del av fastigheten är
ett utdrag ur Stockholms baskarta, någon

! årskild plankarta finns inte.
, , Plangrtins
Anvcindningen fir vara kontor inklusive
tillhörande parkering
Högsta byggnadhöjd cir 1i meter över
omgivande mark
Administrativ bestämmels e

Genomförandetiden cir la år

GEN OMF Ö NA.N» NB E SI«IVNIN G
Parkeringsdäcket kommer att uppföras och
bekostas av Finska staten, så att den nya
ambassadbyggnaden inom fasti gheten
Förrådsbacken 2 kan uppföras. Någon

._ )r2indring av fastighetsindelningen
kommer inte att ske.

utdrag ur baskarran Skala 1:400 norr
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,* )AiYRÅDSFORSLAG
Detaljplan ftir del av fastigheten

Förrådsbacken 1

inom stadsdelen Östermalm i Stockholm
Stockholms stadsbyggnadskon tor d i strikt Inners taden I 997 - | 0 - 2]

//l',-7,
Arne Fredlund
planchef Cristina Rådberg-Håkansson

Detaljplanen antagen av SBN laga kraf,t S-Dp 1997-Afi64
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,, Stadsbyggnads
." kontoret REMISS OCH SAMRÅD

Enke I t p lant'örfarande

1997-10-21

På begiiran kan samrådsmöte eller personligt sammanträffande ordnas,

kontakta Cristina Rådberg-Håkansson, tfn 50827350.

1537 -lr' 2 l
Cnr DD t/bbq-q]-

lnnerstaden plan
Cristina Rådberg-Håkansson
Trh 5082 7350

Till
Fasti ghetsbildningsmyndigheten
Liinsstyrelsen, planenheten
sakägare enligt lista
Gatu- och fastighetskontoret
Stockholm Vatten
Stockholm Energi
Brandförsvaret
Sveriges Radio och TV
Bostadsrättsföreningarna Antennen
och Vingen

Förslag till detaljplan fiir del av Förrådsbacken 1 inom stadsdelen
Östermalm i Stockholm, S-Dp 97-01364

Stadsbyggnadskontoret har nu upprättat ett planförslag, som innehåller iindring
av anviindningen från allmiint åindamål till kontor inkl. parkering för en del av

kv Förråclsbacken 1 . Kontoret översiinder håirmed förslaget S-Dp 97-01364 för
yttrande alternativt för kåinnedom och eventuellt yttrande.

L
Slaiftl i ga sy npunkt e r p å fö r s I a ge t s kal I v ar a's t ads by g gn a ds ko n t or e t,

Registraturen, tillhanda senast den ]4 november 1997.

Programarbete har också påbörjats t'ör resten av fastigheten Förrådsbacken l,
dtir programsamråd kommer att ske senare.

Årendet handläggs inom distrikt innerstaden, plansektionen av Cri'stina

Rådberg-Håkansson.

Cristina Rådberg-

Bitaga: Samrådsförslag innehållande kafia, bestämmelser, planbeskrivning

och genom förandebeskri vn ing

l'rsstut!rts.t Bo.r Sll'l 'S-lO4 l0 Strxkholnt
lJct,tk.ttrtlrc.Lr Flr.-rningqst:rn -l Tcl ()§-50li 16 (XX) Fex i08l7170
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