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Laglighetsprövning av genomförandebeslut för ombyggnad
vid blivande ABBA-museet på Stadsgården. Yttrande till
Länsrätten i Stockholms län.
Förslag till beslut
1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar till Länsrätten i
Stockholms län överlämna detta tjänsteutlåtande
2. Trafik- och renhållningsnämnden förklarar ärendet omedelbart justerat.

Magdalena Bosson
Förvaltningschef
Anette Scheibe
Avdelningschef

Sammanfattning
I samband med arbeten kring Stora Tullhuset breddas en gång- och cykelbana.
Genomförandebeslutet som antogs av trafik- och renhållningsnämnden 2007-1217 har överklagats, och Länsrätten gör nu en laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Kontoret föreslår efter samråd med exploateringskontorets
jurister att trafik- och renhållningsnämnden beslutar lämna yttrandet i
tjänsteutlåtandet till Länsrätten i Stockholm.
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Bakgrund
Stockholms hamn renoverar Stora Tullhuset på Stadsgården inför öppnandet av
Abba-muséet under 2009. Dessutom bygger Stockholm vatten en ny
spillvattenledning till Birka Cruises. I samband med dessa arbeten breddas gångoch cykelbanan vid Stora Tullhuset. Genomförandebeslut för breddningen
fattades i nämnden 2007-12-18. Trafik- och renhållningsnämndens beslut har
överklagats av en boende på Fjällgatan. Överklagandet bifogas.
Ärendet har beretts i samråd med exploateringskontorets jurister.
Yttrandet
Som svar med anledning av det överklagande av Stockholms trafik- och
renhållningsnämnds beslut den 18 december 2007, § 14, angående ombyggnad vid
blivande ABBA-museet på Stadsgården, genomförandebeslut, får Stockholms
stad genom dess trafik- och renhållningsnämnd anföra följande.
Trafik- och renhållningsnämnden bestrider klagandens yrkande och hemställer att
överklagandet lämnas utan bifall.
Klaganden åberopar som grund för överklagandet, som det får förstås, att beslutet
inte tillkommit i laga ordning.
Prövningen enligt 10 kap 8 § kommunallagen avser endast beslutets laglighet, inte
dess lämplighet. Enligt trafik- och renhållningsnämndens mening är beslutet inte
olagligt i något av de hänseenden som anges i nämnda lagrum.
Inte tillkommit i laga ordning

Klaganden menar att trafikkontorets tjänsteutlåtande är felaktigt och bristfälligt.
Trafik- och renhållningsnämnden delar inte klagandens uppfattning i den delen.
För övrigt utgör det som påstås inte formfel på det sätt som avses i 10 kap 8 § 1 p
kommunallagen.
Under våren 2009 kommer ett ABBA-museum att öppna i Stora Tullhuset på
Stadsgården. I anledning därav kommer Stora Tullhuset att totalrenoveras och
grunden att grävas upp. Stockholms Hamnar AB äger Stora Tullhuset och
hamnområdet. I samband med renoveringsarbetena vid Stora Tullhuset planerar
Stockholm Vatten att bygga en ny spillvattenledning väster om Stora Tullhuset.
Dessa arbeten kommer göras även i Stadsgårdsledens körbana. I samband med
återställandet efter arbetena med renoveringen och spillvattenledningen kommer
kontoret att genomföra nödvändiga förbättringar av gång- och cykelbanan.
Arbetena är nödvändiga på grund av den stora publiktillströmningen som
förväntas till museet men också då det länge funnits behov att förbättra gång- och
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cykelbanan på grund av den stora ökning som skett de senaste åren av cykeltrafik
och av antalet turister som kommer med fartygen.
Överskridit sina befogenheter

För det fall klaganden även anser att trafik- och renhållningsnämnden överskridit
sina befogenheter kan sägas följande. Enligt reglemente för trafik- och
renhållningsnämnden, Kfs 2006:13, har trafik- och renhållningsnämnden bland
annat till uppgift att fullgöra stadens åligganden som huvudman för allmänna
platser och som väghållare samt handha förvaltning och underhåll av samt
investeringar i stadens gator, vägar och torg. Beslutet om ombyggnaden av gångoch cykelbanan utanför Stora Tullhuset faller således inom nämndens
verksamhetsområde.
Slutligen kan sägas att ansökan om bygglov prövas av stadsbyggnadsnämnden
och vad klaganden anför i detta hänseende saknar relevans vid prövningen av
lagligheten av det nu överklagade beslutet.
Med hänsyn till vad som anförts ovan och då klaganden inte heller i övrigt anfört
något skäl till att beslutet skulle vara olagligt i något av de hänseenden som anges
10 kap 8 § kommunallagen hemställer trafik- och renhållningsnämnden att
överklagandet lämnas utan bifall.
Trafikkontorets förslag
Trafikkontoret föreslår att trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar
till Länsrätten i Stockholms län överlämna detta tjänsteutlåtande, samt förklarar
ärendet omedelbart justerat.
Slut
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