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Per Björkman[SMTP:per. bjorkman @ bjorkmanlaw.se]
den 18 mars 1999 14:48
peter.schantz@fyfa.ki.se; richard.murray@statskontoret.se; Waldenström, Henrik;
lt/agnus Nilsson
SV: Sveaplans gymnasium

t

Angående

Jo då, visst var det Greger och hans grannar som låg bakom detta, som var regeringens äldsta ärende. Det
hade avgjorls av Sandgren (Adelsohns företrädare) ensam sedan alla tjänstemännen hade velat tillstyrka
Gregers överklagande till länsstyrelsen. Greger kommer att intevjuas och förska göra några bra jämförelser
mellan detta "medicinska centrum" som inte kommer till stånd och fysikcentrum.
-----Ursprun gligt meddelande-----
Från: Magnus Nilsson <Magnus.Nilsson @snf.se>
Till: peter.schanlz@fyla.ki.se <peter.schantz@fyfa.ki.se>; richard.murray@statskontoret.se
<richard.munay@statskontoret.se>; per.bjorkman@bjorkmanlaw.se <per.bjorkman@bjorkmanlaw.se>;
hen rik.waldenstrom @ stromma.se <henrik.waldenstrom @ stromma.se>
Datum: den 18 mars 1999 13:51
Ämne: Sveaplans gymnasium

>Pressmeddelande

>Regeringen upphäver detaljplan
>i nationalstadsparken

>Regeringen har i dag beslutat upphäva en detaljplan för kvarteret
>Cedersdal i nationalstadsparken i Stockholm. Planområdet är beläget mellan
>Wenner-Gren Center, Cedersdalsgatan och Bellevueberget. Planen omfattar
>före detta Sveaplans gymnasium och skulle göra det möjligt att uppföra en
>ny byggnad i fyra våningsplan omfattande 11 000 kvm för forskning, kontor
>och vård (medicinskt centrum).

>Kommunens beslut att anta detaljplanen hade överklagats till länsstyrelsen
>som avslagit överklagandena. Länsstyrelsens beslut överklagades isin tur
>av bland annat ett antal boende i och i anslutning till planområdet.

>Sedan den 1 januari 1995 ingår området i nationalstadsparken
>Ul riksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. lnom nationalstadsparken
>får ny bebyggelse komma till stånd bara om det kan ske utan intrång
>i parklandskap och naturmiljö och utan att det historiska landskapets
>natur- och kulturvärden i övrigt skadas.

>Sveaplans gymnasium byggdes i mitten av 1930-talet och anses vara
>en av landets främsta exempel på den så kallade funktionalismens
>arkitekturideal. Riksantikvarieämbetet har ansökt om
>byggnads-minnesförklaring av skolfastigheten.

>Regeringen fann vid sin prövning att den föreslagna nya byggnaden
>skulle uppta en betydande yta på marken och placeras mycket nära Sparres
>träslott. Höjdmässigt skulle byggnaden nå upp till taklistnivån på detta
>1700-talshus trots att detta ligger betydligt högre iterrängen.

>- Det är mycket viktigt att värna om nationalstadsparkens känsliga miljö
>och unika kulturvärden. Byggnaden i den aktuella detaljplanen skulle bli
>alltför dominerande och negativt påverka såväl grannbyggnaden som den
>känsliga omgivningen i övrigt, kommenterar miljöminister Kjell Larsson
>regeringens beslut.
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