Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Torsdagen den 24 september 2020, kl. 17:00-17:50
Stora kollegiesalen, Stadshuset
Onsdagen den 7 oktober 2020 §§ 1-6, 8, 14-30, 32-73
Fredagen den 9 oktober 2020 §§ 1-6, 8, 14-30, 32-73

Omedelbart justerade paragrafer
Justerat
Torsdagen den 24 september 2020 §§ 7, 9-13, 31, 74
Anslaget
Måndagen den 28 september 2020 §§ 7, 9-13, 31, 74
Joakim Larsson

Jan Valeskog
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Närvarande
Beslutande ledamöter:
Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
Björn Ljung (L)
Cecilia Obermüller(MP)
Fredrik Lindstål (C)
Mikael Valier (KD)
Ulf Walther (S)
Sara Stenudd (V)
Maria Hannäs (V)
Peter Wallmark (SD)
Tjänstgörande ersättare:
Arne Genschou (M) §§ 1-64, 66-74
Mikael Eskman (M) § 65
Linda Jonsson (M) § 1-42, 44-60, 6274
Mikael Eskman (M) § 43, 61
André Nilsson (L) § 50
Lennart Tonell (MP) § 14
Erik Sarfors (C) §§ 31, 51, 60
Isabelle Ljungberg (S)
Jonas Santesson (V) § 50

§§ 1-49, 51-74
§§ 1-13, 15-74
§§ 1-30, 32-50, 52-59, 61-74

§§ 1-49, 51-74

För Kristina Lutz (M)
För Kristina Lutz (M)
För Hans Breismar (M)
För Hans Breismar (M)
För Björn Ljung (L)
För Cecilia Obermüller(MP)
För Fredrik Lindstål (C)
För Elisabet Carlsson (S)
För Maria Hannäs (V)

Ersättare:
Mikael Eskman (M) §§ 1-42, 44-60,
62-64, 66-74
Ingebrikt Sjövik (M) §§ 1-7
André Nilsson (L) §§ 1-49, 51-74
Lennart Tonell (MP) §§ 1-13, 15-74
Erik Sarfors (C) §§ 1-30, 32-50, 52-59,
61-74
Jonas Santesson (V)
Jerker Söderlind (SD)

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,
§§ 1-53, 56-74, nämndsekreterare Rakel Nilsson och Sara Högne, Torkel
Kjellman och borgarrådssekreterarna Nils Annink, Lovisa Lindholm och
Adam Valli Löfgren
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§ 19
Sabbatsberg16 m.fl., Vasastaden, Dnr 2018-07386-53
Beslut
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Stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligtförslag från ordföranden
JoakimLarssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller
(MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD):
1

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt godkännaredovisningen
samtatt planarbeteti huvudsakfortskrideri enlighetmed
tjänsteutlåtandet.

2

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt plansamrådgenomförs
för respektivedetaljplan.

3

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt en utveckling av Läkaren
10 inte får skegenomstorarivningar inom fastigheten.

4

Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt därutöveranföraföljande:
Förslaget,som avserSabbatsbergsområdet
i Vasastaden,har
potentialatt utvecklavästracity till en blandadoch
sammanhållenstadsdelmed lugnaoaseri vissadelar,och
genomatt skapanya bättrekopplingarinom stadsdelen.
Utöver fler bostäder,syftar förslagettill att lyfta fram
områdetsgrönområdenoch ge dessaen mer framträdanderoll
i stadsrummet.Det föreslåsocksåskapafler grönaoffentliga
rum i strategiskalägenvilket kan stärkasåvälnya som
befintliga målpunkteroch ge karaktäråt området.
Områdethar idag storakvalitéeri sin bebyggelsestruktur,
topografin,sin mosaikav parkeroch kulturhistoriskt
intressantamiljöer. Det här är kvalitéersom skavärnasoch så
varsamtsom möjligt omhändertas.
Nu i form av separata
detaljplanerdär dockinte helhetsgreppet
förloras.
FastighetenSilverskopan3 har idag godaboendekvalitéer.
Kvarteretmed sin rundadeform som öppnarupp mot
västsydvästoch släpperin ljuset mellanhusenligger
topografisktanpassat,väl infogat i landskapetoch därutöver
tar det medformenupp det historiskaminnet från tidigare
gasklockanpå plats.
Den grönblåmajoritetenhar generellten mycket restriktiv
hållning till rivning av befintlig bebyggelse,ävenom en
avvägningmåstegörasi varje enskilt fall. Tyvärr är
byggnadernapå Silverskopan3 som sådanauttjäntaoch svåra
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att rustaupp. En rivning samtnybyggnationsom tillför ett
betydandeantalbostädermöjliggör i dettafall tillskapandetav
stadskvalitetersom ger ett mer levandeoch tryggt gaturum.
Det är angelägetatt den byggnationsom ersätterkvarteretvid
en rivning håller hög kvalitet. Torsgatansträd ska sålångt det
är möjligt bevarasoch de grönasammanhangen
förstärkasså
att områdetgesen grön entré.Ny bebyggelsekan vidarebidra
till att öppnaupp områdetgenomförbättradekopplingaroch
en bättreanslutningtill denintilliggandeparken.
När det gäller bebyggelsenpå Läkaren10 anserden grönblå
majoritetenatt andraalternativän rivning för att skapa
tydligarekopplingarinom kvarteretskautredas.
Majoritetenser ävenfram emot att RegionStockholms
delområdeframgentkan utvecklasoch få en god koppling,
skapatillgänglighet,trygghetoch orienterbarheti förhållande
till omkringliggandeområden.
Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets
tjänsteutlåtande
från den 9 september
2020.
Bil § 19
Tjänsteutlåtandet
avserredovisningav ställningstagande
inför
fortsattplanarbeteför Sabbatsberg
16 m fl i stadsdelarna
Vasastadenoch City. Kontoretföreslåratt nämndenbeslutar
följande:
1 Stadsbyggnadsnämnden
beslutaratt godkänna
redovisningenav arbetetmedSabbatsberg
i enlighetmed
kontoretstjänsteutlåtande
samtatt därutöverbeslutaatt
planarbetetfortskrideri enlighetmed kontorets
tjänsteutlåtande
och ger stadsbyggnadskontoret
i uppdrag
att genomföraplansamrådför respektivedetaljplan.
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)föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) och PeterWallmark
(SD) föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt
kontoretsförslag.

3)

SaraStenuddm.fl. (V) föreslåratt stadsbyggnadsnämnden
beslutarenligt följande:
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Att i huvudsakgodkännaförslagettill fortsattplanarbete.
Att avslåförslagetom ny bebyggelseinvid och på
fastighetenSilverskopan3
Att därutöveranföra:
Vänsterpartietanseratt det är mycketbeklagligt att
RegionStockholmsdragit sig ur planprocessen.
Det
försämrarmöjligheternaatt åstadkommaett
helhetsförslagför densödradelenav
Sabbatsbergsområdet.
En uppdelningav planarbetetblir
tyvärr helt nödvändigt.Vänsterpartietdelar dock inte
fastighetsägarens
åsikt om att byggnadernainte skulle
varavärd att bevara.Vi menaratt stadsbyggnadskontoret
skautredaett förslagmed bevarande.Vänsterpartiet
initieradetidigareatt fastighetenskulle utredasangående
dessmiljömässigastatusdå det från fastighetsägaren
framkommit att det skulle varaallvarliga fel. Det visade
sig att såinte var fallet. Fastighetenbehöversäkerligen
ha ett kontinuerligtunderhålloch dettamenarvi kan
åstadkommas.Det är viktigt att Stockholmbevarar
hyresrätteri innerstaden,inte minst tidigarebyggdamed
fördelaktigarehyror än vad som gäller i nyproduktion.
Hyresgästerna
i kv Silverksopan3 har ocksåklart uttryckt
som önskanom att bo kvar och att huseninte ska rivas.
Vi håller medom att orienterbarheten
behöverbli bättrei
Sabbatsbergsområdet
som helhet. Vi kännerossdock
oroliga för att det föreslagnastråketmellanDalagatan
och Torsgatansom nämnsi ärendetskulle möjliggöra
fordonstrafikgenomparken,där äldreboende,förskolor
och lekplatsär belägna.Fordonstrafikgenomområdetska
fortsättningsvisskevia Olivecronasväg och Torsgränd.

Beslutsgång

OrdförandenJoakimLarsson(M) ställer förslagenmot varandraoch
finner att nämndenbeslutarenligt förslagfrån ordförandenJoakim
Larssonm.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller(MP),
Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier(KD).
Reservation

Vice ordförandenJanValeskogm.fl. (S) och PeterWallmark (SD)
reserverarsig mot beslutet med hänvisningtill kontoretsförslag.
SaraStenuddm.fl. (V) reserverarsig mot beslutetmedhänvisning
till sitt förslag.
Särskilt uttalande

PeterWallmark (SD)lämnar särskiltuttalandeenligt följande:
Särskilt uttalandegällandedel av ärendet(Silverskopan3).
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Man kan tycka vad man vill om nuvarandefastighetsestetik,
men det går inte att ifrågasättaatt den utgör ett tidstypiskt
exempelför sin tids, tidigt 1980-tal,arkitektur.Det finns flera
områdenrunt om i Stockholmsom är byggdaungefärvid
sammatid, med sammametodoch i sammastil. Tyvärr har
flera av dessahaft sammaproblemsom Silverskopan3.
Dalenär väl en av de mestkända.SvenskaBostädersom
fortfarandedelvis är fastighetsägare
totalrenoveradesamtliga
husmed tillfredställanderesultat.När det gäller fastigheten
som nu är uppei nämndenligger den på mark som är
betydligt mer attraktiv att exploateraän de kvarter som
renoveradesi Dalen.
Underrådandesakomständigheter
ligger det naturligtvis i
fastighetsägarens
intresseatt riva i ställetför att renovera,
ävenom det går att ifrågasättaförevisade
renoveringskostnader.
Sverigedemokraterna
anseratt
fastighetenväl representerar
sin tid och att de som bor i husen
skafå fortsättaatt göradet efter en renoveringsom
säkerställerfastighetensgodabeståndöver tid. Bådadessa
omständigheteranservi vägertyngreän fastighetsägarens
intresseav att riva för att exploateraområdet.

