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Komplettering av överklagande till Svea hovrätt,
Mark- och miljööverdomstolen
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detaljplan för del av Geografiboken 1 m.fl. i stadsdelen
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Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet och
överlämnar det till Svea hovrätt, Mark- och
miljööverdomstolen som komplettering av överklagandet i
målet
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat

Anette Scheibe Lorentzi
Stadsbyggnadsdirektör

Monika Joelsson
Avdelningschef

Karin Norlander
Enhetschef

SAMMANFATTNING
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den
22 juni 2021, § 3, att anta detaljplan för del av Geografiboken 1
m.fl. i stadsdelen Abrahamsberg, Dp 2018-18571. Beslutet
överklagades till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, som i
dom den 9 mars 2022 upphävde detaljplanen. Stockholms kommun
har överklagat mark- och miljödomstolens dom till Svea hovrätt,
Mark- och miljööverdomstolen. Kommunen har erhållit anstånd
med att inkomma med komplettering av överklagandet till den 13
maj 2022.
Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till komplettering av
överklagandet.
Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

UTLÅTANDE
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun beslutade den
22 juni 2021, § 3, att anta detaljplan för del av Geografiboken 1
m.fl. i stadsdelen Abrahamsberg, Dp 2018-18571. Detaljplanens
syfte är att skapa förutsättningar för ett vård- och omsorgsboende,
innehållande cirka 80 bostäder, på en plats som idag främst utgörs
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av en markparkering. Syftet är även att området ska utvecklas till en
sammanhållen arkitektonisk helhet där bebyggelsen anpassas till sin
omgivning i skala och utformas med en gestaltning av hög kvalitet.
Beslutet överklagades till Nacka tingsrätt, mark- och
miljödomstolen, som i dom den 9 mars 2022 upphävde
detaljplanen. Stockholms kommun har överklagat mark- och
miljödomstolens dom till Svea hovrätt, Mark- och
miljööverdomstolen. Kommunen har erhållit anstånd med att
inkomma med komplettering av överklagandet till den 13 maj 2022.

Godkänt dokument - Anette Scheibe Lorentzi, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2022-04-26, Dnr 2018-18571

Stadsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till komplettering av
överklagandet, se bilaga. I kompletteringen yrkar kontoret att Markoch miljööverdomstolen ska ge prövningstillstånd och fastställa
beslutet att anta detaljplanen.
I huvudsak innebär kompletteringen av överklagandet att kontoret
anser att de utredningar som utförts under arbetet med detaljplanen
har utgjort tillräckligt underlag för ställningstagandet att
detaljplanen inte kommer i konflikt med artskyddsförordningen,
samt bedömningen att detaljplanen inte medför betydande
miljöpåverkan. Kontoret anser vidare att mark- och miljödomstolen
har baserat sin bedömning på delvis felaktiga och delvis oklara
grunder, samt att domstolen varken har beaktat planområdets
beskaffenhet eller den markanvändning som gällande detaljplan
medger.
I övrigt har kontoret hänvisat till vad som redan framförts i
planhandlingarna och i de utredningar som tagits fram under
planarbetet, samt i yttrandet till mark- och miljödomstolen.
Sammanfattningsvis föreslår kontoret att kommunen yrkar att
Mark- och miljööverdomstolen ska ge prövningstillstånd och
fastställa antagandebeslutet.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden
godkänner och åberopar kontorets förslag till komplettering av
överklagandet enligt bilaga och överlämnar det till Mark- och
miljööverdomstolen.
SLUT
Bilaga
Komplettering av överklagande till Mark- och miljööverdomstolen i
mål nr P 3304-22.

