Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Torsdagen den 27 januari 2022 , kl.17:00
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset
Måndagen den 7 februari 2022 §§ 1-7, 11-15, 17-48, 51
Onsdagen den 9 februari 2022 §§ 1-7, 11-15, 17-48, 51

Omedelbart justerade paragrafer
Justerat
Torsdagen den 27 januari 2022 §§ 8-10, 16, 49-50, 52
Anslaget Måndagen den 31 januari 2022 §§ 8-10, 16, 49-50, 52

Joakim Larsson

Jan Valeskog

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
Kristina Lutz (M)
Hans Breismar (M)
Björn Ljung (L)
Cecilia Obermüller (MP)
Fredrik Lindstål (C)
Mikael Valier (KD)
Elisabet Carlsson (S)
Ulf Walther (S)
Sara Stenudd (V)
Maria Hannäs (V)
Peter Wallmark (SD)
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Tjänstgörande ersättare:
Ersättare:
Arne Genschou (M)
Linda Jonsson (M)
Mikael Eskman (M)
Ingebrikt Sjövik (M)
André Nilsson (L)
Lennart Tonell (MP)
Erik Sarfors (C)
Isabelle Ljungberg (S) §§ 1-25, 27-28
Emilia Wikström Melin (S) §§ 1-25, 2752
Jonas Santesson (V)

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

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
Torkel Kjellman, nämndsekreterare Erik Germundsjö, Åse Geschwind och
Sara Högne, borgarrådssekreterarna Nils Annink, Lovisa Lindholm,
Louise Hyltander, och Adam Valli Löfgren, personalrepresentant Luis
Lopez §§ 1-9
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Vindkraften 3, Skrubba, Dnr 2021-07334-575
Beslut
Stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt förslagfrån ordföranden
JoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), CeciliaObermüller
(MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt återremitteraärendetför
grannehörande
samtatt därutöveranföraföljande:
Stadsbyggnadsnämnden
anserinte att det är uppenbartatt lov
inte kan ges.Nämndenbeslutardärför att ärendetska
grannehöras
i enlighetmed bestämmelserna
i 9 kap. 25 §
plan- och bygglagen(2010:900).

Handlingar i ärendet
Stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
från den19 november
2021.
Bil § 41 A
Tjänsteutlåtandet
avseren ansökanom bygglov för tillbyggnadav
kontors-och lagerbyggnadmedunderbyggtgaragesamtanordnade
av 38 styckenparkeringsplatser
och stödmurpå fastigheten
Vindkraften3 i stadsdelenSkrubba.Kontoret föreslåratt nämnden
beslutarföljande:
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1 Att avslåansökanom bygglov för tillbyggnadav kontorsoch lagerbyggnadmedunderbyggtgaragesamtanordnade
av 38 styckenparkeringsplatseroch stödmur,med stödav
9 kap. 30 § plan- och bygglagen(2010:900)PBL.
Yttrandefrån sökandeninkommit den 26 januari2022.
Dokumentnr. 24
Bil § 41 B
Kontoretsbemötandefrån den26 januari2022.
Dokumentnr. 25
Bil § 41 C
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
1)
OrdförandenJoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L),
Cecilia Obermüller(MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael
Valier (KD) föreslåratt ärendetåterremitteras(sebeslutet).
2)

Vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) och SaraStenudd
m.fl. (V) föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt
kontoretsförslag.
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PeterWallmark(SD) föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt bifalla sökanden,samtatt därutöveranföra
följande:
Detta är inte det endafall somnämndenhar att bedöma,när
befintlig verksamhetoch bebyggelseinte stämmeröverens
med befintlig detaljplan.Vi menargenerelltatt nämndenbör
utgå ifrån verklighetensbebyggelseoch verksamheteri
bedömningarom förändringar.Enbartdet faktum att
verklighetenej stämmeröverensmed gällandeplaner,bör ej
utgöragrund för avslag.Nämndenbör i sådanafall ha som
utgångspunktatt lösa de problemeller önskemålsom finns
från användareoch fastighetsägare.
En metodkan varaatt
uppdateragällandedetaljplantill nulägetsvillkor – eller att,
för att vara juridiskt tydlig – krävaändring/rivningav
befintlig bebyggelsesåatt dennamotsvarardetaljplanens
skrivningar.
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Det är inte önskvärtatt ha en situationdå verklighetoch plan
inte motsvararvarandra.I dettafall är bebyggelsenstörrei
kvm räknatän detaljplanenföreskriver.Antingenbör då
nämndenkräva rivning av en del av fastigheten(vilket vi inte
förespråkar)såatt bebyggelsenblir planenlig,eller såbör
planenuppdaterastill gällandeläge (vilket vi här förespråkar).
Om en verksamhethar för avsikt att utöka sin verksamhet
och/ellersin bebyggelse,bör nämndengenerelltsepositivt på
detta.
I dettafall bör nämndenge kontoreti uppgift att utarbetaett
förslagsomdels godkännernuvarandebebyggelseoch som
delsmedgeren utökning av bebyggelsen.Nämndenbör i
ärendetanläggaett näringslivsperspektivpå planeringen,där
en av planeringensuppgifterär att gynnaoch stödja
Stockholmsnäringsliv och verksamheter.
Utan ett levande
näringsliv har stadensvårtatt fungera.
Beslutsgång
OrdförandenJoakimLarsson(M) ställer förslagetatt återremittera
ärendetmot att avgöraärendetvid dagenssammanträde
och finner att
nämndenbeslutaratt återremitteraärendet.
Reservation
Vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) och SaraStenuddm.fl. (V)
reserverarsig mot beslutetmedhänvisningtill kontoretsförslag.
PeterWallmark (SD) reserverarsig mot beslutetmed hänvisningtill
sitt förslag.
Underrättelse
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Sökandenoch fastighetsägaren
skaunderrättasom beslutet.

