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§ 11 Remissvar angående samråd om förslag till
detaljplan samt fördjupning av MKB för del av Norra
Djurgårdsstaden, Gasverket Västra m.m. i stadsdelen
Hjorthagen
Dnr 4.1/2079/2014
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 i 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 2014-0814. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar enligt
följande:
1. Att som remissvar överlämna och åberopa förvaltningens
tjänsteutlåtande.
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Sammanfattning
Huvudsyftet med föreslagen detaljplan är att möjliggöra ny
användning av befintliga synnerligen kulturhistoriskt värdefulla
byggnader. Dessa får skyddsbestämmelser i planförslaget liksom en
del av marken vilket förvaltningen i huvudsak anser är tillfyllest. Tre
nybyggnader uppförs norr om Gasverksvägens nya sträckning inom
gasverkets kärnområde. En befintlig byggnad rivs (28).
Kulturförvaltningen avstyrker nybyggnaderna liksom ny
markbehandling och rivning eftersom det skulle minska de
kulturhistoriska värdena, påverka gasverksområdets genuina karaktär
negativt och förändra och försvaga upplevelsen av gasverkets centrala
delar samt i hög grad begränsa tillgängligheten för allmänheten. Söder
om Gasverksvägen byggs en idrottshall och en förskola inrättas i ett
befintligt hus. På denna del av planförslaget har förvaltningen inga
synpunkter. Förvaltningen ser positivt på att gasverksområdet öppnas
upp för besökare och ges en tydlig kulturinriktning samt skapar
möjligheter för förvaltningens egna verksamheter som stadsbibliotek
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och kulturskola.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari
m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar (se beslutet).
2) Emilia Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
att delvis tillstyrka förvaltningens förslag till beslut
att därutöver anföra följande
Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens mest spännande
utvecklingsområden. Miljötänk och kulturklustertanke bidrar
till detta. Men vi kan också konstatera att det hittills inte finns
några satsningar gjorda som kommer att främja inflyttning för
människor med låga eller medelinkomst. Det är en brist och det
är angeläget att komplettera området på ett sådant sätt att
segregationen motverkas. Området och byggnaderna är starkt
förorenade av den verksamhet som tidigare bedrivits där och
kostnaderna för att miljökompensera, rena, området så att det
kan öppnas för allmänheten uppgår till flera hundra miljoner
kronor. Centrumbildningen är central för området och kommer
att rymma många viktiga funktioner som bibliotek, skola,
förskola, vårdcentral och andra verksamhet för vilka det är
angeläget att staden har rådighet över fastigheterna.
Vi delar förvaltningens positiva syn på att gasverksområdet
öppnas upp för besökare och ges en tydlig kulturinriktning
samt skapar möjligheter för förvaltningens egna verksamheter
som stadsbibliotek och kulturskola. Samtidigt lyfter
förvaltningen en viktig aspekt, sin oro avseende risken av att
tillgängligheten begränsas för allmänheten. Vi delar denna oro.
I den fortsatta utvecklingen vill vi gärna se ett större inslag av
delaktighet och medverkan från boende och det lokala
kulturlivet för att säkerställa att medborgardialogen fungerar på
ett positivt sätt. Det finns gott om utrymme att komplettera den
kultur som redan är beslutad i denna så spännande och vackra
stadsdel.
3) Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Drottninggatan 30
Box 16113
103 22 Stockholm
www.stockholm.se/kulturforvaltningen

Beslutsgång

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

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