
BYGGLOV
Följande ansökningar har inkommit för åtgärder utanför planlagt område eller 
som avviker från detaljplan. Berörda sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende kan lämna synpunkter på åtgärderna. Handlingarna finns på stadsbygg-
nadskontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. Synpunkter lämnas skriftli-
gen inom två veckor från annonsdagen till Stadsbyggnadsnämnden, Registraturen, 
Box 8314, 104 20 Stockholm. 

DETALJPLANER
Följande förslag till detaljplaner har stadsbyggnadskontoret upprättat och förslagen 
ställs ut enligt plan- och bygglagen för granskning innan antagande/godkännande. 
Planförslagen ställs ut vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, Fle-
minggatan 4, under husets öppettider. Planförslaget visas även på hemsidan, www.
stockholm.se/sbk/detaljplaner. Synpunkter på planförslagen lämnas skriftligen och 
ska senast sista utställningsdag ha inkommit till: Stockholms stadsbyggnadsnämnd, 
Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm, stadsbyggnadskontoret@sbk.stock-
holm.se Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte 
rätt att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.

Ny kvarters- och gatustruktur i stadsdelen Kista
Ett förslag till detaljplan för del av kv Hekla m m i stadsdelen Kista, Dp 
2005-22699-54, har upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställs ut under 
tiden den 31/10 – 28/11 2007. Planförslaget möjliggör en ny kvarters- och 
gatustruktur i kvarteret Hekla. Förslaget innebär också en ökning av exploa-
teringen och detaljplanens användningsbestämmelse kompletteras så att buti-
ker och restauranger kan anordnas i kvarterens bottenvåningar. Planförslaget 
visas även i Mötesplats Kista i Kista Galleria, de tider då lokalen har öppet. 

Nya bostäder i stadsdelen Fruängen
Ett förslag till detaljplan för kv Motellet mm vid Lotta Svärds gränd i stads-
delen Fruängen, Dp 2005-12333-54, har upprättats av stadsbyggnadskonto-
ret och ställs ut under tiden den 31 oktober – 28 november 2007. Planförsla-
get innebär att ca 450 nya bostäder kan byggas samt en verksamhetsfastighet 
närmast E4/E20. Bostäderna föreslås uppförda i fyra till sex våningar. En 
miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken har 
inte upprättats. Planförslaget visas även i Fruängens bibliotek, Fruängsgång-
en 1, de tider då lokalen har öppet.

Avluftstorn vid Ryttarstadion och Frescati
Ett förslag till detaljplan för Ryttarstadion, Dp 2006-01594-54, vid kors-
ningen Storängsvägen/Fiskartorpsvägen samt Frescati, Dp 2006-21496-54, 
invid Baron Rålambs väg 11, i stadsdelen Norra Djurgården, ställs ut under 
tiden den 31 okt. – 29 nov. 2007. Planförslagen möjliggör en mer flexibel 
placering av tidigare planlagda torn till Norra länken. Utformningen av tor-
nen har också utvecklats. En miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och 
bygglagen 5 kap 18§ och miljöbalken 6 kap 12§ har upprättats. Planförslaget 
visas även på Biblioteket i Fältöversten, Valhallavägen 146.

INNERSTADEN: Tfn 08-508 27 301
Djurgården: Rosendalsvägen 8: Tillbyggnad av restaurang (Ulla Winbladh). 
Djurgårdsvägen 266: Tillbyggnad av arkivbyggnad (Gamla Stallet, Täcka 
Udden). Essingeöarna: Sällskapsvägen 3: Tillbyggnad av enbostadshus. 
Stenkullavägen 9 A: Nybyggnad av enbostadshus. Ensittarvägen 5: Tillbygg-
nad med trappa på gårdsfasad. Essinge Högväg 23: Ny carport, förlängning 
av balkong, flytt av balkongdörr, ny balkongdörr. Gamla stan: Kornhamns-
torg: Restaurangfartyg (Flyt), tillfälligt lov, förlängning 2 år. Munkbroham-
nen 1: Restaurangfartyg (Mälardrottningen), tillfälligt lov, förlängning 1 år. 
Kungsholmen: Hantverkargatan 11 A-C: Nytt uteluftsintag på gård. Frid-
hemsgatan 29 A: Byggnad för hushållssopor på gård. Ladugårdsgärdet: S:
a Hamnvägen: Byggetablering för norra länken, tillfälligt lov, 1 år 1 mån. 
Tullvaktsvägen 2: Kontorsmoduler i två våningar, tillfälligt lov, 5 år 2 mån. 
Hunduddsvägen 60: Tillbyggnad av enbostadshus, rivning av friliggande ga-
rage. Marieberg: Lagerlöfsgatan 5: Paviljong för barnstuga, tillfälligt lov, 
förlängning 5 år. Norra Djurgården: Vid Körsbärsvägen 4: Tillbyggnad av 
verkstad/tågdepå miljöstation och terrass med tak samt nybyggnad av frilig-
gande miljöstation. Mellan Stora Skuggans Väg och Fisksjöängsvägen: Upp-
ställning av förrådstält, tillfälligt lov, förlängning 3 år 6 mån. Norrmalm: 
Lästmakargatan/Norrlandsgatan 20: Ny butiksfasad mot Lästmakargatan 
samt påbyggnad med två våningsplan. Gården höjs en våning. Södermalm: 
Sankt Paulsgatan 3: Inredning av vind med taklyft, takfönster. Götgatan 67: 
Inredning av vind till två bostäder. Vintertullstorget 20: Ny dörr med ramp 
för inlastning till förskolekök, imkanal på fasad. Hammarby Sjö, vid slutet 
av Östgötagatan: Förtöjning av restaurangfartyg (Thaiboat), tillfälligt lov, 
förlängning 2 år 2 mån. Medborgarplatsen: Uppställning av kiosk/gatukök, 
tillfälligt lov, 2 år. Mellan Torkel Knutssonsgatan och Ludvigsbergsgatan 1: 
Återvinningsplats för källsorterat material, tillfälligt lov, 4 år. Norr om Sö-
dermälarstrand 75: Fast förtöjning av pråmfartyg (Mercorion), tillfälligt lov, 
förlänging 1 år 7 mån. Vasastaden: Mittemot Vikingagatan 27-29 (vid Sol-
vändan): Återvinningsstation för källsorterat material, tillfälligt lov, 4 år. Ha-
gagatan 18 A: Uppförande av byggnad för cyklar och sopsortering på gård. 
Östermalm: Körsbärsvägen 16: Nybyggnad av skärmtak för barnvagnar vid 
förskola. Karlavägen 49: Tilbyggnad på gård med hisstorn. Nybergsgatan 6 
B: Ändrad användning av bostad till kontor på 4 tr.

YTTERSTADEN: Tfn 08-508 27 582
Aspudden: Erik Segersälls Väg 8A: Inglasning av befintlig tunnelbaneupp-
gång. Styrbjörnsvägen 16: Byggnad för sophantering. Bredäng: Mitt emot 
Vita Liljans Väg 20: Nätstation. Enskededalen: Matilda Jungstedts Väg 14: 
Rullstolsgarage. Farsta: Farstav. 87-91: Byggnad för sophantering. Hag-
sätra: Frövig. 21: Tillfällig förskola, förlängning 5 år. Hammarbyhöjden: 
Fyrvaktarkroken 22-26: Förrådsbyggnad. Hässelby Gård: Hässelby Slott: 
Uppförande av ramp. Högdalen: Trollesundsv. 55: Ny förskola, infart och 
parkering. Kvicksundsv. 16 (Återvinningscentralen Vantör): Tillfällig perso-
nalbyggnad, 1,2 år. Kista: Hanstav.-Färög: Tranformatorstation. Torsnäsg.-
Färög.: Tillbyggnad av Kista Galleria. Esbogatan: Vägtunnel. Liljeholmen: 
Tellusborgsv. 30 (Nybodadepån): Tillbyggnad av bef. tvätthall. Tellusborgsv. 
30 (Nybodadepån): Nybyggnad av tvätthall,  personalutrymmen, miljö-
station, ställverk och tak över dieseltank. Sjöviksbacken 58: Tillfällig be-
söksparkering, 5 år. Nälsta: Rättar Vigs Väg: Regnskydd vid busshållplats 
Järneksvägen. Skärholmen: Ekholmsv.-Idholmsv.: Uppförande av staket-
och spaljeomgärdade uteplatser för marklägenheter på både loftgångs- och 
balkongsidan. Idholmv. 53: Rullstolsgarage. Solberga: Klackv. 4: Tillbygg-
nad med nytt lastintag. Stora Mossen: Stora Mossens IP: Telekomtorn, höjd 
36 m. Sätra: Skärholmsv. 103: Nätstation. Västberga: Västbergav. 32: Till-
byggnad av industribyggnad. Drivhjulsvägen 41 A: Tillfällig nätstation, 5 år. 
Ålsten: Ålstensgatan 24: Utökad lägenhetsyta på vindsplanet. 
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