Stadsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Alina D. Petersson
Telefon 08-508 27 300

Granskningsutlåtande
Dnr 2020-13370
Sida 1 (5)
2022-03-10

Granskningsutlåtande
Detaljplan för Freja 8 i stadsdelen Bromsten i
Stockholm Dp 2020-13370

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-03-10, Dnr 2020-13370

Innehåll
Sammanfattning .......................................................................................1
Bakgrund ...................................................................................................2
Förslagets syfte och huvuddrag .............................................................2
Granskning .............................................................................................2
Synpunkter inkomna under granskning.................................................2
Remissinstanser.....................................................................................2
Synpunkter inkomna under samråd och granskning som ej
tillgodosetts ..............................................................................................4
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande .........................................4
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda ställningstagande ...............5

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i form av ett
en- eller tvåbostadshus inom den privatägda fastigheten Freja 8.
Inom fastigheten finns ett befintligt flerbostadshus. Planförslaget
ställdes ut för granskning 2021-12-01 – 2022-01-18. Under
granskningen har 10 yttranden inkommit. Flertalet remissinstanser
har ingen erinran mot planförslaget men framför synpunkter i sak,
framför allt vad gäller det befintliga flerbostadshusets förvanskning
av villaområdets karaktär. Sakägare och övriga boende har inte
framfört synpunkter under granskningstiden. Inkomna synpunkter
föranleder följande förtydliganden av planförslaget; en
omformulering av korsmarkens inbegripande och en reglerad
minska takvinkel. Båda förändringar görs i syfte att bevara
villaområdets karaktär. Kontoret föreslår att förslaget till detaljplan
antas.
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Bakgrund
Förslagets syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett en- eller tvåbostadshus
inom den privatägda fastigheten Freja 8, i Bromsten. Inom
planområdet finns ett befintligt flerbostadshus med högst 8
lägenheter. Vidare syftar planen till en varsam förtätning av
villaområdets goda boendemiljöer och samtidigt möta målet om en
växande stad.Granskning
Aktuell detaljplan ställdes ut för granskning under perioden 202112-01 – 2022-01-18. Information skickades ut enligt sändlista till
remissinstanser, berörda sakägare enligt fastighetsförteckningen
samt andra intressenter som under samrådet skriftligen framfört
synpunkter. Planförslaget visades i Fyrkanten i Tekniska
Nämndhuset, Fleminggatan 4 samt på stadsbyggnadskontorets
hemsida, start.stockholm/detaljplaner.

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-03-10, Dnr 2020-13370

Synpunkter inkomna under granskning
Nedan redovisas en sammanfattning av de synpunkter som inkom
under granskningen. Yttrandena i sin helhet finns att ta del av i
planakten.
Remissinstanser
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har inget att erinra.
Trafikverket

Trafikverket har inget att erinra.
Trafikförvaltningen

Trafikförvaltningen har inget att erinra.
Storstockholms Brandförsvar

Storstockholms Brandförsvar har inget att erinra.
Kommunala Lantmäterimyndigheten

Myndigheten noterar att det i planbeskrivningen förutsätts att inoch utfart ska ske utmed den östra sidan av Freja 8 samtidigt som
hinder mot att in- och utfart sker utmed den västra sidan saknas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden tillstyrker planförslaget. De bekräftar att en underrättelse
om förorenad mark har gjorts till miljöförvaltningen som
tillsynsmyndighet.
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Trafikkontoret

Trafikkontoret har inget att erinra.
Kulturförvaltningen

Kulturförvaltningens stadsutvecklingsenhet anser att villatomter
som exploateras för flerbostadshus och inte tar hänsyn till områdets
karaktär är en generellt olycklig utveckling av stadens
villaområden. I förhållande till att flerbostadshuset redan uppförts,
menar stadsutvecklingsenheten att det kan anses befogat med
ytterligare ett en- eller tvåbostadshus förutsatt att dessa bevarar viss
villakaraktär med mindre hårdgjorda ytor. Stadsutvecklingsenheten
noterar att det inte har skett några sådana förändringar i detaljplanen
sedan samrådet att det finns anledning att nu göra en annan
bedömning.
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Rådet till skydd för Stockholm skönhet

Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan.
Skönhetsrådet anser att planförslaget medger alltför stor del av det
som bör uppfattas som trädgård hårdgörs till förmån för
parkeringsplatser och andra funktioner. Rådet anser att entvåbostadshuset avviker från den omkringliggande bebyggelsen
genom att ha trappor på gavlarna i stället för en gemensam
centrerad port och trapphus, vilket också ianspråktar del av
fastighetens yta.
Rådet anser det vara bristfälligt att planförslaget inte fastställer antal
tillåtna bostäder i flerbostadshuset. Rådet uppfattar antalet uppförda
bostäder som fler än vad stadsbyggnadskontoret givit bygglov för.
Slutbesked för den uppförda byggnaden har, såvitt rådet kan se i
bygg- och plantjänsten, inte givits. Rådet efterfrågar därför
planbestämmelser som fastställer antalet bostäder på fastigheten.
Stockholm Vatten och Avfall (SVOA)

SVOA ser positivt på de justeringar och tillägg som gjorts efter
deras samrådsyttrande. SVOA upplyser om:
- Förbindelsepunkten till det kommunala VA-systemet finns i
den nordöstra delen av fastigheten vid Båtsmans Sten väg.
- Att varje fastighet ska ha en egen servisanslutning med egna
servisledningar och servisventil. Anslutning till
skaftfastigheten kan ordnas vid nordöstra delen av
fastigheten vid Båtsmans Sten väg. Skaftfastigheten behöver
eventuellt skaffa servitut för sin servisledning.
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Byggaktören ska inkomma med uppskattad förbrukning för
att avgöra om kapaciteten i befintligt VA-ledningsnät är
tillräckligt.
Deras riktlinjer vid om- och nybyggnationer, Projektera och
bygg för god avfallshantering.

Stockholm Exergi

Stockholm Exergi har inget att erinra
Synpunkter inkomna under samråd och granskning som
ej tillgodosetts
- Reglering av antal lägenheter i flerbostadshuset.
Stadsbyggnadskontorets ställningstagande
Flerbostadshuset
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Synpunkter från remissinstanser menar att det redan uppförda
flerbostadshuset har bidragit till en förvanskning av villaområdets
karaktär. Skönhetsrådets synpunkt om önskad reglering av antal
lägenheter i flerbostadshuset har inte tillgodosetts. Kontoret
bedömer att detaljplanen istället bör reglera flerbostadshuset i
enlighet med dess slutbesked för bygglov. Slutbeskedet för bygglov
medger endast bostadskomplement i flerbostadshuset nedersta plan.
Villaområdets karaktär

Skönhetsrådet anser att trapporna till det föreslagna entvåbostadshuset avviker villaområdets karaktär genom att sitta på
gavlarna samt ta grönyta i anspråk. Kontoret bedömer att det
föreslagna en- eller två bostadshuset förhåller sig till den
bebyggelsestruktur och utveckling som finns inom stadsdelen.
Kontoret bedömer att de föreslagna trapporna i slänten kan anläggas
med material och teknik som tar hänsyn till befintliga marknivåer,
vegetation eller berghällar. Andel hårdgjorda ytor regleras i
plankartan. Parkering medges ej på förgårdsmarken.
Trafik och parkering

Kontoret bedömer att in- och utfart inte bör regleras i plankartan.
Placering av in- och utfart ska följa trafikkontorets riktlinjer som
bland annat anger att; det endast får finnas en infart per fastighet,
infartens bredd får max vara 3 meter där den ansluter till stadens
mark, avstånd till korsning får inte vara kortare än 10 meter.
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Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Stadsbyggnadskontoret bedömer att planförslaget förhåller sig till
den bebyggelsestruktur som finns inom Bromstens villastad.
Planförslaget har goda möjligheter att genomföras med hänsyn till
stadens styrdokument och villaområdets karaktär och kvaliteter.
Stadsbyggnadskontoret anser att synpunkterna angående det
befintliga flerbostadshusets utformning och användning har
hanterats i den mån möjlig.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner redovisningen av granskningen samt antar detaljplanen.
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