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§ 10
Remissvar angående förslag till detaljplan för Primus 1
m.m. i stadsdelen Lilla Essingen
Dnr 4.1/2085/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl.
(FP) och Arba Kokalari m.fl (M):
- att godkänna kulturförvaltningens svar på remissen
- att omedelbart justera paragrafen
- att därutöver anföra
Vi anser att det är viktigt att väga in de kulturhistoriska
bedömningarna då en stad utvecklas så snabbt som Stockholm.
Kulturnämndens uppdrag är att ta ställning till detaljplaner utifrån
ett kulturhistoriskt perspektiv och utifrån gällande lagstiftning i
plan- och bygglagen och miljöbalken. Vi tar i kulturnämnden i
och med detta beslut inte ställning till detaljplanen som helhet,
utan skickar med kulturförvaltningens synpunkter till en senare,
sammanvägd bedömning, i stadsbyggnadsnämnden och
kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 2014-0813. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
1. Begära att detaljplaneförslaget omarbetas så att större hänsyn
tas till den kulturhistoriskt värdefulla miljön och bebyggelsen.
2. Att den del av planen som omfattar utfyllnaden och bebyggelse
i den forna hamnen utgår ur planen.
Sammanfattning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny markanvändning för nya
bostäder m.m. på Lilla Essingens nordvästra del – Primusområdet.
Primushamnen föreslås fyllas igen och den befintliga
båtklubbsverksamheten utvidgas. Förvaltningen anser att planen bör
omarbetas så att öns industrihistoria beaktas och den kulturhistoriskt
värdefulla industrianläggningen bevaras. Vidare anser förvaltningen att
den del av planen som omfattar utfyllnad och ny bebyggelse i den
forna hamnen är olämplig från kulturhistorisk synvinkel. Denna del av
planen bör utgå.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden från Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba
Kokalari m.fl (M) föreslår (se beslutet).
2) Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mats Berglund (MP) och Mårten
Andersson (V) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
kulturförvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl (FP) och Arba
Kokalari m.fl (M).
Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S), Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson
(V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Emilia Bjuggren m.fl. (S) enligt följande:
Vi ser positivt på den framtagna detaljplanen för Primus 1 m.m.
som syftar till att möjliggöra ny markanvändning för nya bostäder
m.m. på Lilla Essingens nordvästra del – Primusområdet.
Vi konstaterar dock att exploateringen av nordvästra Lilla
Essingen innebär att många bostäder byggs i ett centralt men
bullerutsatt läge. Samtidigt görs nya stränder tillgängliga för
Stockholmarna. De allmänna ytorna längs stränderna kommer att
nyttjas betydligt mer intensivt än i dag. Exploateringskontorets
markeringar av att standarden på allmänna platser bör hållas
tillbaka verkar därför omotiverade.
Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från ordföranden
Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).
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