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Kungsholmens stadsdelsnämnd

Bygglov för stadspelare och stadsinformationstavlor, avslag
av fyra ansökningar
Förslag till beslut
Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelnämnden avslår fyra av
ansökningarna från JC Decaux Sverige AB om bygglov för stadspelare vid
Norr Mälarstrand-Kungsholmstorg, stadsinformationstavla Norr
Mälarstrand 28, stadspelare Kjellgrensgatan-S:t Göransgatan samt
stadspelare Nordenflychtsvägen intill Kristinebergs Idrottsplats.
Stadsdelsförvaltningen har genom beslut med hänvisning till
delegationsförordningen beslutat att tillstyrka 15 av ansökningarna.

Göran Månsson
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Verksamhetschef

Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Tekniska enheten, Gemensam Service.
Bakgrund
JC Decaux Sverige AB har i sammanlagt 19 bygglovsansökningar 200602-06 och 2006-03-09 begärt bygglov för stadspelare och
stadsinformationstavlor. Ansökningarna avser placering på S:t
Göransgatan 141, Rålambsvägen 11, Rålambsvägen vid lärarhögskolan,
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Strålgatan-Disponentgatan, Viktor Rydbergs gata-Rålambsvägen,
Gjörwellsgatan mitt emot nr 51, Drottningholmsvägen 39, Fleminggatan
mitt emot nr 155, Drottningholmsvägen 12, Drottningholmsvägen 13,
Hantverkargatan 73 B, Hantverkargatan 54, Polhemsgatan 15,
Kungsholmsgatan-Kungsbrostrand, Kungsbroplan, Nordenflychtsvägen
vid Kristinebergs Idrottsplats, Kjellgrensgatan-S:t Göransgatan, Norr
Mälarstrand 28 samt Norr Mälarstrand-Kungsholmstorg Placeringar
redovisas på bifogad karta, bilaga 3. .
Förvaltningen har besiktigat platserna och remitterat ansökningarna till
Trafikkontorets upplåtelsebyrå för innerstaden samt till Markkontoret.
Trafikkontoret föreslår avslag för två av ansökningarna 308-112-06: Norr
Mälarstrand 28 samt 308-113-06 Norr Mälarstrand-Kungsholmstorg.
Kontoret konstaterar att placeringarna inte överrensstämmer med
konceptet. Vidare konstaterar Trafikkontoret att inga gående passerar vid
Norr Mälarstrand 28 och att gående vid Norr Mälarstrand-Kungsholmstorg
passerar vid det andra övergångstället.
Stadsdelsförvaltningen delar Trafikkontorets uppfattning och anser i övrigt
att behovet av kommunal information som erbjuds på ena sidan av
tavlorna är begränsat på platserna.
Markkontoret föreslår också avslag för två av ansökningarna. I ärende
308-101-06: Kjellgrensgatan-S:t Göransgatan svarar de att en utredning
pågår om förändring av S:t Göransgatan varför det är tillrådligt att avvakta
med flyttningen. I ärende 308-200-06: Nordenflychtsvägen-Kristinebergs
Idrottsplats framgår det i remissvaret att Nordenflychtsvägen och parken
ska byggas om med början hösten 2006/våren 2007. Även här är det
tillrådligt att avvakta med uppförande till dess ombyggnaden är slutförd.

Förvaltningens förslag
Stadsdelsförvaltningen delar Markkontorets uppfattning och föreslår
Stadsdelsnämnden att avslå de fyra av JC Decaux Sverige AB ansökningar
som markerats med rött på bifogad kartbilaga: 308-112-06, 308-113-06,
308-101-06 och 308-200-06.
Stadsdelsförvaltningen har genom beslut med hänvisning till
delegationsförordningen beslutat att tillstyrka övriga 15 ansökningar
(markerat med blått på bifogad kartbilaga).
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Bilagor
Produktblad för stadsinformationstavla
Produktblad för stadspelare
Kartor med inritade skyltpositioner, blå placeringar som förvaltningen
föreslår för godkännande och röd placering för de vilka förvaltningen
föreslår avslag.

