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BESLUT OM TILLFÄLLIGT BYGGLOV

Förslag till beslut

1.

Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på kammarrättens förfrågan om synpunkter på överklagandena.

2.

Stadsdelsnämnden vidhåller sin tidigare inställning och yrkar att länsrättens dom
fastställs.

Anders Carstorp
Stadsdelsdirektör

Thomas Levin
Avdelningschef

Sammanfattning
Stadsdelsförvaltningen arbetar på många olika sätt med att finna nya lokaler för förskoleverksamhet. En av möjligheterna som står till buds är att inrätta tillfälliga förskolor. När
förvaltningen önskar ta tidigare obebyggd mark i anspråk är det inte ovanligt att närboende/medborgare har en avvikande uppfattning av behov eller lämplighet och klagar på förslaget.
Klagomålen kan ofta medföra en långdragen rättsprocess. Det aktuella ärendet har pågått
sedan början av 2004. Då behovet av förskoleplatser är fortsatt stort föreslår förvaltningen
nämnden att vidhålla sin tidigare inställning.
Förvaltningen föreslår att nämnden inte ändrar sin inställning till tiden för giltigheten av
det tillfälliga bygglovet.
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Bakgrund
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholm beviljade 2004-05-13 Kungsholmens stadsdelsnämnd tillfälligt bygglov i fem år för en tillfällig förskolepaviljong på en lekplats i hörnet
Stenkullavägen/Skogsmarksvägen på Stora Essingen. Några grannar överklagade bygglovet till länsstyrelsens som 2004-07-07 upphävde bygglovet.
Stadsdelsnämnden överklagade i sin tur länsstyrelsens beslut till länsrätten som fann brister i handläggningen och i dom 2005-01-21 återförvisade ärendet till länsstyrelsen för
förnyad handläggning.
Länsstyrelsen tog på nytt ställning till ärendet 2005-12-19 och upphävde liksom vid föregående beslut bygglovet.
Stadsdelsnämnden överklagade ånyo länsstyrelsens beslut att upphäva bygglovet. Efter
förnyad prövning beviljade länsrätten i dom 2006-06-30 bygglov. Några av de kringboende har i sin tur överklagat detta beslut till kammarrätten som 2007-04-24 meddelade
prövningstillstånd.
Kungsholmens stadsdelsnämnd har med anledning därav nu givits möjlighet att lämna
skriftligt svar på överklagandet.

Överklagandet från Dennis och Malin Danielsson, Stenkullavägen
45
Sammanfattningsvis framhåller de klagande att länsrätten inte företagit syn på platsen, att
det i prövningen inte tagits tillräcklig hänsyn till närboendes behov av områden för lek
och rekreation samt att stadsdelsförvaltningen inte gjort någon miljöprövning.
De klagande yrkar också, för det fall bygglov beviljas, att bygglovet tidsbegränsas till tre
år utan möjlighet till förlängning.

Överklagandet från Maria Nimvik Stern, Aluddsvägen 9
Klaganden anför sammanfattningsvis som grund för sitt överklagande den ökade risken
för trafikolyckor och att parkmark tas i anspråk och att stadsdelförvaltningens beskrivning
av hur parken ska kunna utnyttjas av andra efter att paviljongen placerats i parken är helt
vilseledande.
Vidare hävdar klagande att förutsättningarna förändrats p.g.a. att permanenta platser tillskapats i kvarteret Skogsmarken samt att tillfälliga lösningar tenderar att bli långsiktigare
än vad som framgår initialt.
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Kommentarer till överklagandena
Angående frågan om ”syn på platsen” utgår stadsdelsförvaltningen från att länsrätten
skaffat sig tillräcklig kännedom om förhållandena på platsen.
Vad angår frågan om miljöprövning vidhåller förvaltningen sin tidigare uppfattning ang.
möjligheten till ”dubbelutnyttjande” av parken. Den relativt plana ytan i hörnet Stenkullavägen/Skogsmarksvägen och längs Skogsmarksvägen är 1 500-2 000 kvm stor och rymmer väl både förskolepaviljong med uteplats och lekpark och det blir ändå en hel del yta
kvar. Detta är för övrigt den enda någorlunda stora plana yta i närområdet där det är möjligt att placera en förskolepaviljong.
Frågan om trafiksituationen har behandlats utförligt i stadsdelsförvaltningens kommentarer till länsstyrelsen som anmäldes till stadsdelsnämnden 2006-01-26. (bil 2). Förvaltningen finner inte att förhållandena ändrats i sak.
Enligt förvaltningens uppfattning har inte heller inrättandet av en ny permanent förskola
på Skogsmarksvägen påverkat situationen nämnvärt. Utbyggnaden innebar inget nettotillskott av förskoleplatser på Stora Essingen.
Enligt tillgängliga prognoser finns behov av ytterligare platser åtminstone till 2012. Då
tiden därefter är svåröverblickbar kan förvaltningen i nuläget inte acceptera en begränsning i möjligheterna till en ev. förlängning av bygglovet. Skulle det inte vara möjligt att
utnyttja bygglovet för förskola kan det bli mycket allvarligt för barnomsorgen på Stora
Essingen. Stora Essingen kan i så fall bli ett av de få bostadsområdena i Stockholm där
man som barnfamilj inte har möjlighet till en förskoleplats i närområdet utan hänvisas till
geografiskt mindre attraktiva platser i andra områden.

Bilagor
1. Stadsdelsnämndens beslut 2005-02-17 (dnr 324-521-03)
2. Stadsdelsnämndens beslut 2006-01-26 (dnr 324-521-03)
3. Kammarrättens föreläggande 2007-05-11

