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1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner och åberopar
stadsbyggnadskontorets förslag till yttrande och överlämnar det
till förvaltningsrätten.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Anette Scheibe Lorentzi
Stadsbyggnadsdirektör Martin Schröder
Pia Ölvebro
Bitr avdelningschef Enhetschef

UTLÅTANDE
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 19 mars 2020, § 12, att ge
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbetet för en ny
avloppsledning från Älvsjö till Liljeholmen (Mässtunneln). Syftet
med tunneln är att öka avloppskapaciteten, vilket är en förutsättning
för en framtida utveckling av Älvsjö-Örbyområdet. Syftet är också
att minska mängden orenat avloppsvatten som leds till Mälaren
samt att minska risken för källaröversvämningar.
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Boende i området har överklagat nämndens beslut med hänvisning
till reglerna om laglighetsprövning i kommunallagen.
Förvaltningsrätten har gett stadsbyggnadsnämnden möjlighet att
yttra sig över överklagandet. Kontoret har begärt och erhållit
anstånd med att inkomma med yttrandet till den 28 september 2020.
Bilaga: Yttrande till förvaltningsrätten i mål nr 9852-20
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Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till yttrande, se
bilaga. Av yttrandet framgår i korthet följande.
I 13 kap. 1 § plan- och bygglagen, förkortad PBL, finns en
uttömmande förteckning över vilka beslut enligt PBL som får
överklagas enligt kommunallagens regler om laglighetsprövning.
Beslut att påbörja ett planarbete finns inte upptaget i 13 kap. 1 §
PBL. Stadsbyggnadskontorets bedömning är därför att
förvaltningsrätten bör avvisa överklagandet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner och åberopar kontorets förslag till yttrande enligt bilaga
och överlämnar det till förvaltningsrätten.
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