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STADSBYGGNADSNÄMNDEN INFORMERAR 

DETALJPLANER
Följande förslag till detaljplaner har stadsbyggnads-
kontoret upprättat och förslagen ställs ut/ finns för 
granskning enligt plan- och bygglagen innan planen 
antas/godkänns. Planförslagen ställs ut/ finns för 
granskning vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska 
Nämndhuset, Fleminggatan 4, under husets öppet-
tider. Planförslaget visas även på hemsidan, www.
stockholm.se/detaljplaner. Synpunkter på planförsla-
gen lämnas skriftligen och ska senast sista utställ-
ningsdag/ sista granskningsdag ha inkommit till: Stock-
holms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box 8314, 
104 20 Stockholm, eller till stadsbyggnadskontoret@
stockholm.se Den som inte framfört synpunkter se-
nast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga 
ett eventuellt beslut att anta planen.

Nya bostäder i stadsdelen Gamla En-
skede
Planförslaget innebär att fyra nya byggnader om 
fyra och fem våningar uppförs längs med Åstorps-
ringen. Cirka 50 lägenheter i varierad storlek ska-
pas.  Planen innebär också att en ny trottoar anläggs 
längs med Åstorpsringens västra sida. Byggnader-
nas baksida vetter mot parken med gårdar som 
sluter an till den befintliga miljön.  Enskede Gård 
1:1 vid Dalen 9, Åstorpsringen, i stadsdelen Gamla 
Enskede, Dp 2009-16676, ställs ut under tiden den 
13/2 - 13/3 2013. Planförslaget visas även i foajén till 
Enskede Bibliotek, Dalens allé 10. 

Moské i stadsdelen Skärholmen
Ett förslag till detaljplan för Moské vid kv Harhol-
men i stadsdelen Skärholmen, Dp 2008-02230-54, 
ställs ut under tiden den 13 februari – 13 mars 
2013.  Planförslaget innebär att en moské kan byg-
gas öster om kv Harholmen vid Skärholmsvägen. 
Planförslaget ställdes ut 2012-01-25 – 2012-02-22. 
Under utställningen ansåg Länsstyrelsen och SL 
att planförslaget kommer i konflikt med förslaget 
till alternativ dragning av Spårväg Syd längs Skär-
holmsvägen. Efter nya studier har SL konstaterat att 
Spårväg Syd kan förläggas i mitten av Skärholms-
vägen. SL:s synpunkter föranleder dock andra för-
ändringar av planförslaget som medför att planen 
behöver ställas ut på nytt. Planförslaget visas även i 
Medborgarkontoret i Skärholmen, Bodholmsplan 2, 
de tider då lokalen har öppet.

Förbifart Stockholm
Förslag till detaljplanerna Hjulstamotet Dp 2009-
20807, tunnel Hästa Dp 2010-00804 samt Han-
stamotet Dp 2009-18965 för Förbifart Stockholm 
ställs ut under tiden 13 februari 2013 – 13 mars 
2013. Förslagen var första gången utställda 21 
november – 19 december 2012 tillsammans med 
övriga detaljplaner för Förbifart Stockholm. Förbi-
fart Stockholm planeras bli en ny dragning av E4 
mellan E4/E20 vid Kungens Kurva i söder till E4 i 
Häggvik i norr. Av den 21 km långa sträckan pla-
neras ca 19 km att gå i tunnel. I detaljplanerna för 
Hjulstamotet och Tunnel Hästa ingick en ny place-
ring av Akallalänken. Under utställningen framkom 
kritik på Akallalänkens placering vilket medfört att 
planerna för Hjulstamotet Dp 2009-20807 och 
Tunnel Hästa Dp 2010-00804 ritats om med ett 
nytt läge för Akallalänken. Det nya läget medför att 
planerna ställas ut på nytt. En tidigare illustrerad 
bullerskärm vid Hansta naturreservat utgår från 
plankartan och planbeskrivningen för Hanstamotet 
Dp 2009-18965. Ändringen föranleder ny utställ-
ning för Hanstamotet Dp 2009-18965. I övrigt har 
mindre ändringar gjorts i alla planhandlingar till de 
nu utställda planerna. 

Till arbetsplanen för Förbifart Stockholm har en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt miljöbalken ta-
gits fram för hela sträckan. Denna har delats upp 
i delsträckor för detaljplanerna.  Planförslagen 
medför att kommunen på några ställen kommer att 
lösa in enskild mark samt lösa rättigheter på vissa 
av kommunens fastigheter upplåtna med tomträtt 
eller arrende, se vidare respektive planförslag.

Planförslagen visas även, de tider lokalerna har 
öppet, på: Medborgarkontoret Spånga-Tensta: 
Tenstagången 49, Tensta. Här visas planförslagen 
Hjulstamotet Dp 2009-20807 och Tunnel Hästa Dp 
2010-00804. Biblioteket i Kista: Kista Torg 7, Kista. 
Här visas planförslagen Hanstamotet Dp 2009-
18965 och Tunnel Hästa Dp 2010-00804. 

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 stadsbyggnads-
kontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4. 
Synpunkter lämnas skriftligen inom två veckor från 
annonsdagen till Stadsbyggnadsnämnden, Registratu-
ren, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08- 508 27 
300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. 

Bagarmossen: Emågatan 96: Barnvagnsförråd 
(2013-00878) Bredäng: Frimurarvägen 5 och 7: 
Nybyggnad av förskola, stödmurar (2012-20252) 
Bällsta: Travbaneplan 10: Tillbyggnad och yttre 
ändring av kongressbyggnaden på Solvalla, änd-
ring av lov 2012-06233 (2012-20282) Farsta:  
Edagränd 10: Nybyggnad av två flerbostadshus (81 
bostäder och 2 ungdomslägenheter) på garage, 
med komplementbyggnader (2012-19983). Färne-
bogatan 75: Rivning och uppförande av 3 förråds-
bodar (2013-01627). Gunnarskogsgatan 10: Ny-
byggnad av flerbostadshus (2012-19549). Gamla 
Stan: Mynttorget, Tage Erlanders Plats: Glasskiosk, 
säsongslov mars-oktober (2013-01266) Gröndal:  
Fågelsångsvägen 13: Nybyggnad av flerbostads-
hus(2012-07608) Gubbängen: Gubbängstorget 
121: Markbehållare för avfall, ramp och trap-
pa(2012-19546) Herrängen: Segeltorpsvägen 36: 
Teknikskåp och 36 meter högt torn (2013-01112). 
Vid Vildrosstigen 1: Teknikskåp och 30 meter högt 
torn (2013-01113) Hjorthagen: Lidingövägen 
115: Paviljongbyggnad i två plan, tidsbegränsat 4 
år (2012-19703). Mot Hårdvallsgatan, söder om 
kvarteret Padjelanta: Mur (2013-01060) Kungs-
holmen: Igeldammsgatan 38: Balkonger och 
fönsterdörrar mot gård (2013-00698). Norr om 
Kungsholms Strand 123-125: Angöring av galleri- 
matsals- och klubbpråmen ”Nordens Ljus” (2013-
01400) Ladugårdsgärdet: Carl Akrells Gata 4: 
Ändrad användning till kontorslokal, bottenvåning 
(2012-18112) Långbro:  Silverpilsvägen: Nybygg-
nad av flerbostadshus med ny infartsväg (2012-
20231) Långholmen: Vid Långholmsmuren 7: 
Miljöstation för Göta Segelsällskap(2012-13821) 
Mariehäll: Gårdsfogdevägen 18b: Ändrad an-
vändning till förskola, affärshus/kontorshus, tid-
begränsat 5 år (2013-00486). Bällstavägen 6: 
Barnvagnsförråd och förråd(2013-00462) Mälar-
höjden: Vid Slättgårdsvägen 2-4: Nybyggnad av 
kraftförsörjning (2012-17544) Norrmalm: Lunt-
makargatan 26: Mindre entrépåbyggnad på gårds-
bjälklag (2012-13545). Sveavägen 44: Nybyggnad av 
flerbostadshus (2012-19385). Birger Jarlsgatan 11: 
Ändrad användning till butik(2013-01844). Hol-
ländargatan 1: Öppningsbart terrasstak över ute-
servering, säsongslov april-oktober(2013-01073). 
Sergels Torg 14: Tält för vinterarbeten, tidsbe-
gränsat bygglov t.o.m. 2013-04-30 (2012-19922). 
Vid Museikajen: Ponton med serviceutrymme 
(2012-14220) Råcksta: Multrågatan 34: Ändrad 
användning till förskola, ändrad planlösning, änd-
ring av ventilation och VA, yttre ändringar, m.m. 
(2012-18533) Skarpnäcks Gård:  Norr om 
Nämndemansbacken 85: Teknikbod och 20 me-
ter hög monopole (2011-15501) Skärholmen: 
Ekholmsvägen 300: Nybyggnad 4 st. flerbostads-
hus, blivande Kråkholmen, lågt sittande balkong-
er(2012-06962). Smedslätten: Skogsfrugränd 
21: Ändrad användning till bostad (2012-13778) 
Stadshagen: Karlbergs-Bro Koloniområde: Riv-
ning och nybyggnad av kolonistuga (2012-19638) 
Stora Essingen: Essingestråket 10: Vindsinred-
ning med nya takkupor, takfönster och takaltaner i 
flerbostadshus (2011-07691) Södermalm: Folk-
ungagatan 69: Tillbyggnad av flerbostadshus, höj-
ning av två hissar(2012-15563). Norr om Torkel 
Knutssonsgatan 2: Serveringsbyggnad, säsongslov 
april-september (2013-01630). Drakenbergsga-
tan 29: Fyra evakueringspaviljonger, i två våningar 
på gårdar mellan flerbostadshus, tidsbegränsat 5 
år(2013-01006). Borgargatan 2: Cykelförvaring 
med tak på gård(2012-06726). Yttersta Tvärgränd 
8: Om- och tillbyggnad av förskola (2013-01247) 
Södra Hammarbyhamnen: Henriksdalsal-
lén 25: Förskolepaviljong m.m., tidsbegränsat 
t.o.m.2018-07-31 (2012-20233) Vasastaden: 
Karlbergsvägen 20: Ändrad användning till la-
gerutrymme (2012-20173). Birger Jarlsgatan 61: 
Utbyggnad av fläktrum på tak, flytt av takhuvar, 
ändring i lov 2011–22405 (2013-00857) Väst-
berga: Elektravägen 3: Tillbyggnad av lagerbygg-
nad (2012-18528) Älvsjö: Konsumentvägen 4: 
Ändrad användning till skola (2013-00540). Älv-
sjö Torg: Nybyggnad av teknikhus (2013-00970) 
Årsta: Sköntorpsvägen 40: Parkeringsplat-
ser(2012-04425) Östberga: Partihandlarvägen 
27: Vindkraftverk på tak (2013-01545) Öster-
malm: Styrmansgatan 14: Vindsinredning, ytter 
ändringar, uppdragning av hissar till vind (2012-
11437). Surbrunnsgatan 5: Takfönster mot gata, 
takaltan mot gård (2012-02979). Birger Jarlsgatan 
122: Påbyggnad av flerbostadshus med en våning 
(2013-00400). Storgatan 25: Tillbyggnad på tak 
i två plan för 5 st. nya bostadslägenheter i etage 
(2012-18863). Wittstocksgatan 12: Tillbyggnad av 
takkupa mot gård, takaltan byggs in till del av sov-
rum (2012-14543).


