Stadsbyggnadsnämnden informerar
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 stadsbyggnadskontoret Tekniska Nämndhuset,
Fleminggatan 4. Synpunkter lämnas skriftligen inom två
veckor från annonsdagen till Stadsbyggnadsnämnden,
Registraturen, Box 8314, 104 20 Stockholm. Tfn 08- 508
27 300 eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se.
Abrahamsberg: Mossens Skogsväg 13: Teknikbodar och
mast (2014-00496) Akalla: Esbogatan 11: Yttre ändring,
kylmaskiner på tak (2014-00042) Beckomberga: Agatvägen 27: Påbyggnad flerbostadshus, 1 vån. (2014-01095)
Farsta: Farstavägen 103: Väderskydd vid busshållplats
(2014-01565). Hagsätra: Glanshammargatan 93: Väderskydd vid busshållplats (2014-00057). Olshammargatan 5:
Väderskydd vid busshållplats (2014-00052). Herrängen:
Aklejavägen 19: Belysningsmast (2013-02138). Hjorthagen: Hårdvallsgatan: Mur (2014-01755). Storängsvägen
12: Byggetablering, tidsbegränsat 2014-03-07--2019-03-07
(2014-00968) Hökarängen: Cigarrvägen 12-14: Nätstation (2014-01455) Johanneshov: Rökerigatan 6: Ändrad
användning till träningslokal (2013-21326) Kungsholmen:
Hantverkargatan 2: P-platser, tidsbegränsat 5 år (201401698). Kungsholms Strand 131: Ändrad användning till
kontor (2014-01115). Sankt Göransgatan 63: Förskolepaviljong, tidsbegränsat 2014-03-01-- 2014-07-31 (2014-01087)
Kärrtorp: Lågskärsvägen 6: Inglasad serveringsveranda
(2014-01063) Ladugårdsgärdet: Östhammarsgatan 68:
Ändrad användning till restaurang, tidsbegränsat 5 år (201400953)Larsboda: Mårbackagatan 23: Väderskydd vid
busshållplats (2014-01562) Långholmen: Alstaviksvägen
21: Förråd (2013-14505). Marieberg: Wivalliusgatan 11:
Murar (2014-01499).Nockebyhov: Nockeby Backe 2a:
Nybyggnad av flerbostadshus (2013-18250) Norra Djurgården: Valhallavägen 73: Inredning av vind samt förråd
på gård (2014-01077) Norrmalm: Klarabergsviadukten 86:
Tillbyggnad av kontorshus (2014-01424). Norrmalmstorg
6: Cafépaviljong (2014-01135) Riksby: Linta Gårdsväg 5:
Inbyggnad av lastkaj (2014-01325) Sköndal: Sandåkravägen/Sköndalsvägen: Bod, tidsbegränsat 5 år (2014-00684).
Sätra: Bogsätravägen 52-72: Miljöhus och mur (201401642). Södermalm: Högbergsgatan 62: Ändrad användning till bostäder samt påbyggnad (2014-01213) Vasastaden: Observatoriegatan 7: Inredning av bostad i gårdshus
(2014-01151). Luntmakargatan 86a: Ändrad användning till
bostad (2013-21627). Sankt Eriksgatan 117: Fläktrum på
tak (2014-00264) Västberga: Tellusborgsvägen 87: Ändrad användning till skola, tidsbegränsat 5 år (2013-00481)
Åkeshov: Snörmakarvägen 29: Tillbyggnad med förråd
(2014-00488) Åkeslund: Stopvägen 22-24: Utökning av
balkonger (2014-00484) Östermalm: Karlavägen/Sibyllegatan: Stadstoalett (2013-20195). Strandvägskajen/Strandvägen 15: Uteservering (2014-01119). Grev Turegatan 57:
Påbyggnad av flerbostadshus (2013-07953).

Detaljplaner

Följande förslag till detaljplaner har upprättats på uppdrag
av stadsbyggnadsnämnden. 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, Fle-

minggatan 4, under husets öppettider. Planförslaget visas
även på hemsidan, www.stockholm.se/detaljplaner. Synpunkter på planförslagen lämnas skriftligen och ska senast
sista utställningsdag/ sista granskningsdag ha inkommit
till: Stockholms stadsbyggnadsnämnd, Registraturen, Box
8314, 104 20 Stockholm, eller till stadsbyggnadskontoret@stockholm.se Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt att överklaga ett
eventuellt beslut att anta planen. Inlämnade synpunkter
behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PUL).

Nya bostäder och mobilmast vid Västerled i
Bromma
Ett förslag till detaljplan för del av Ulvsunda 1:1 vid Västerled i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen, Ålsten
och Äppelviken, Dp 2009-19951, ställs ut under tiden den
2014-02-12 - 2014-03-12. Planförslaget innebär att ca 120
bostäder kan uppföras på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen, samt att en bas station för mobiltelefoni med tillhörande mast kan uppföras i
Skidbacksskogens nordöstra kant.

Skydd av träd i vissa planlagda delar av Kungliga nationalstadsparken

Förslag till tilläggsplaner för Ekhagen, TDp 2013-03478,
Gärdesbebyggelsen, TDp 2013-03476 respektive Diplomatstaden TDp 2013-03480, ställs ut för granskning
under tiden den 12 feb 2014 – 12 mars 2014. Planförslaget innebär ett tillägg till bestämmelserna i gäl¬lande
detaljplaner, med syfte att skydda träd som bidrar till det
historiska landskapets natur- och kulturvärden i Kungliga
nationalstadsparken. Bestämmelserna innebär att träd över
en viss dimen¬sion inte får fällas eller skadas. Marklov
kan medges för trädfällning under vissa förutsättningar.

Nya kontorslokaler i City, kv Björnen och Loen 1

Del av kvarteret Björnen och Loen 1, Karduansmakgargatan 8 i stadsdelen Norrmalm, Dp 2013-06541, ställs
ut under tiden den 12 februari – 12 mars. Planförslaget
innebär att befintligt kontorshus ersätts med ett nytt hus
med en högre höjd. Handel medges i gatuplan. En miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och bygglagen och
miljöbalken har inte upprättats.

Ny institutionsbyggnad på KTH Campus

Ett förslag till detaljplan del av Norra Djurgården 1:49,
Teknikringen 10 i stadsdelen Norra Djurgården, Dp 201206283, har upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställs
ut under tiden 2014-02-12 – 2014-03-12.Planförslaget
innebär att en ny institutionsbyggnad kan uppföras inom
KTH Campus vid korsningen Teknikringen och Osquars
backe. I bottenvåningen möjliggörs användning för centrumändamål för en flexibel användning. Den befintliga
byggnaden 43:10 får skydds- och varsamhetsbestämmelser. En ny förplats med park- och torglikande utformning
tillkommer. En miljökonsekvensbeskrivning enligt planoch bygglagen och miljöbalken har inte upprättats. Planförslaget visas även på KTHs bibliotek, Osquars backe 31,
de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se/detaljplaner.

Påbyggnad av fastighet i Vasastaden

Lokstallet 6 och del av Lokstallet 7, Atlasmuren 1 i stadsdelen Vasastaden, Dp 2012-10159, ställs ut för ny granskning under tiden den 12/2-2014 – 12/3 2014. Planförslaget
innebär påbyggnad av fastigheten.
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