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BAI(GRI]ND
Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad antog den 4 maj 2017 en ny detaljplan

för fastigheten Hammarbyhöjden 1:1, vid kvarteret Regnbågen i stadsdelen

Björkhagen. Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.

YRKANDEN

Brf Björkslingan, Björn Curman, Marit Eriksson, Kristina Häll, Keddy Karlsson,

Lisa Karlsson, Karolina Lasses, Pär Lasses, Tomas Möller och Lisa Nilsson har

överklagat beslutet aIt arrta detaljplanen och yrkat att beslutet ska upphävas.

UTVECKLING AV TALAII

Brf Björkslingan (föreningen) har till stöd for sin talan anftjrt i huvudsak ftiljande'

Vid planläggning ska en awägning göras mellan det av kommunen åberopade

allmänna intresset, att tillhandahålla fler byggrätter ftir studentlägenheter, och det

allmänna intresset, att bevara den kulturhistoriska bebyggelsen. Föreningen

ifrågasätter att det allmänna intresset av bostäder på platsen är så tungt vägande

eftersom det f,rnns altemativaplaceringar av byggrätter för studentlägenheter i

områden som inte har samma kulturmiljövärden.

Området Hammarbyhöjden har som helhet mycket höga kulturmiljövärden på grund

av den tidstypiska bebyggelsen (1940-tal) i form av smalhus med putsad fasad,

sockelvåning och mestadels sadeltak. Föreningen byggnader är uppforda mellan år

1948 och Ig4g.Byggnadema är unikt utformade med konstnärsateljder i

bottevåningen som fungerar som kombinerad arbetsplats och bostad åt verksamma

konstnärer. Byggnadema är kulturskyddade eftersom de representerar sin tids

stadsbyggnad- och arkitekturhistoriska ideal väI, genom till exempel dessa ateljöer.

Föreningen anser vidare att de tilltänka byggnaderna inte skulle smälta in i området.

Byggnadernas utformning kommer att drastiskt ändra områdets karaktär, vilket

skönhetsrådet också har konstaterat. Av planforslaget framgår också att loftgång

tillåts, vilket inte är förenligt med områdets karakfär. De tilltänka byggnaderna
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awiker även från befintlig bebyggelse genom attvarahögre än befintliga

byggnader. Byggnaderna bör anpassas till den kulturhistoriska miljön genom att

uppforas i samma storlek som befintliga hus, det vill säga i tre våningar för

skivhusen samt sju eller åtta våningar för punklhuset. Föreningen anser även att

lamellhusen som byggs i skogsdungen ska ha fasad helt i trä för att smälta in i

miljön.

Mot det av kommunen anforda intresset ska även vägas det allmänna intresset mot

att ianspråkta naturmark. Exploatering av området skulle beröva allmänheten

möjlighet att utnlttja området för rekreation och lek. Eftersom det aktuella området

angränsar till ett naturreservat måste det även förutsättas att en exploatering kan få

negativa konsekvenser fiir naturreservatet.

De konstnärer som bedriver sin verksamhet i ateljdema i det nedre planet på den

befintliga lamellbyggnaden på Simrishamnsvägen är vidare beroende av ljus från

fönster. Den byggrätt som beslutats i detaljplanen innebär att byggnader uppföras

framför dessa ateljöers enda ljusinsläpp. Om byggnader uppförs i enlighet med den i

detaljplanen godkända byggrätten skulle det därför innebära betydande negativa

konsekvenser för de konstnärer som idag är verksamma i byggnaderna eftersom de

skulle bli tvungna att lämna sina ateljöer.

Detaljplanen skulle även medftjra en ökad genomströmning vid ateljdfonstren då

gänglrafiken från de nybyggda husen leds över föreningens gård och förbi

ateljöerna. Deffa skulle öka belastningen på befintliga gätdar samt innebära

störningar ör de yrkesverksamma konstnärer som har stora fönster precis intill

dessa gångstigar.

Det är vidare anmärkningsvärt att kommunen har utgått ifrån att ingen av de boende

i de 180 lägenheterna som ska uppfi)ras kommer att ha bil. Utöver att detta inte

stämmer med verkligheten kommer de boende kommer också att ha besökande som

även de kan ha bil. Att detaljplanen helt saknar nya parkeringsplatser kommer

därför att resultera i trafikstömingar i området.
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Mot bakgrund av områdets mycket höga kulturmiljövärden och närheten till

intilliggande naturreservat har föreningen begärt att kommunen ska genomföra en

kulturmiljöanalys och en utredning av naturvärden för det aktuella området' Några

sådana analyser har emellertid inte gjorts. Föreningen har även begärt att få veta var

elnätsstationen ska placeras, stationens mått samt om sprängning av den

intilliggande bergknallen kommer att krävas. Inte heller detta har de emellertid fätt

svar på.

Eftersom det finns omfattande sprickbildningar i de befintliga byggnaderna har

ftireningen också efterfrågat besiktningar av omkringliggande byggnader samt

tillgång till en konstruktionsritning som visar planerade markarbeten och

pålningsstruktur. Inte heller i denna del har ftireningen fått något svar. Föreningen

är orolig för är att föreningens byggnader kan komma att få allvarliga skador vid

sprängningsarbeten, vilket även skulle stå i strid med det kulturskydd som finns för

att bevara dessa byggnader för framtida generationer. Föreningen har därftjr

framfört önskemål om en täckande byggnads- och geoteknisk utvärdering, vilket

inte har utfiirts.

Föreningen har även framfört kritik mot de solstudier som har tagits fram då studien

inte stämmer inte överens med de boendes observationer av ljuset under de olika

årstidema. Förslaget är därmed grundat på missvisande data. Mot bakgrund av att

ateljöemafinns på nedre botten är det dessa som drabbas hårdast av bebyggelsen i

planen och en ny och oberoende solstudie bör därör genomföras med dessa som

utgångspunkt.

Mot bakgrund av vad som anftirts ovan anser foreningen att de två tilltänka

lamellhusen ska placeras.närmare varandra genom att det kortare lamellhuset flyttas

söderut mot det långa lamellhuset, att lamellhusen som byggt i skogsdungen ska ha

en fasad helt i trämaterial, attutformningen av gångtrafiken till och från husen bör

göras om, att loftgångar inte tillåts samt att byggnademas höjd ska justeras till

tre våningar för skivhusen samt sju-åtta våningar för punkthuset (inklusive

P 3795-17
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entr6plan). För det fall kommunen inte lämnar sitt medgivande till dessa justeringar

gör föreningen gällande att detaljplanen ska upphävas i sin helhet.

Kristina Häll har till stöd för sin talan anfört i huvudsak ftiljande.

Bebyggelsen som möjliggörs genom den aktuella detaljplanen innebär ett stort

ingrepp på en liten I'ta som består av stenig skogsmark och finns i omedelbar närhet

till en kulturmiljö. Tidigare har man också avstått attbyggapå platsen på grund av

markförhållandena. Hon fruktar att byggflorslaget ska orsaka sprickor och sättningar

till följd av sprängningar.

De planerade husen kommer uppföras framlor en rad av konstnärsateljder som

ligger på markplanet och som år 1948 byggdes för skulpturverksamhet.

Huset är K-märkt på grund av ateljöerna med dess tillhörande lägenheter och

uteplatser. Det fria läget, utan bebyggelse framför, var en ftirutsättning för att kunna

bygga ateljder på marknivå, där ljuset kan flöda in fritt genom atelj6fönstren.

De som bor och arbetar i huset har endast ljusinsläpp från ett håll och kan inte

acceptera en huskropp som genom sin höjd, utbredning och placering i omedelbar

närhet till tomtgränsen kommer att blockera ljusinsliippet i ateljöerna. I detaljplanen

har man gjort solljusstudier som ska visa att de planerade husen inte nämnvärt

kommer att påverka ljusinsläppet till ateljöema. Man verkar emellertid inte veta att

det är skillnad på solljus och dagsljus. Det är det ständigt närvarande dagsljuset som

behövs för det konstnärliga arbetet i ateljöerna, inte flödande solsken. Dagljuset

silar genom trädstammarna utanftir ateljdfonstren, men det kan svårligen sila genom

en husvägg.

Hon är skulptör och har fått en av ateljdema i mitten av länganformedlad till sig

genom Stockholms stads ateljdkö. Hon är därftjr direkt berörd av byggförslaget och

anser att kommunen i detaljplanen inte har beaktat kulturmiljöaspekten. I historiken

om husets tillkomst anges att "kvartersmarken i så stor utsträckning som möjligt ska

bevaras och naturvärden värnas" samt att det är en "kulturhistoriskt värdefull miljö".

P 3795-t7
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Det sägs också afr.man bör se till "att tidstypisk markplanering och växtlighet

bevatas".

Bjöm Curman har till stöd ftir sin talan anfört i huvudsak följande.

De båda lamellhusen är placerade alltfijr nära och är för höga och ftir långa. Det lilla

huset skulle med ftjrdel kunna placeras parallellt med Understensvägen och bara

genom det få en lägre höjd. Det långa huset borde också förkortas med ca 15 m sä

avståndet från dess norra hörn till den befintliga byggnaden ökar.

Den befintliga byggnaden har ateljder i bottenvåningen med ljusinsläpp endast från

södra sidan som vetter mot de planerade lamellhusen. Husens höjd är därför av stor

betydelse, inte fcir det direkta solljuset, utan för dagsljuset. Dessutom finns det

uteplatser längs hela byggnaden, vilka i vissa fall också används som arbetsytor.

Mot bakgrund av detta anser han att framförallt placeringen av det mindre av de

planerade lamellhusen är olämplig och visar ett respektlöst förhållande till den

konstnärliga verksamheten i ateljöerna.

Placeringen och utformningen av den befintliga byggnaden tyder på att arkitekten

inte har avsett någon framtida byggnation så tätt inpå eftersom ljusinsläppet

påverkas negativt. Närmaste hörn på de byggnader som tillåts enligt planen ligger

emellertid endast 17 m frän ateljdft)nstren. För att g&aplats för bebyggelsen måste

också i vart fall 15 stycken barr- och ädla lör.träd fiillas. Detta utgör ett stort ingrepp

i växtligheten där allaträd är viktiga av miljöskäI.

Marit Eriksson har till stöd för sin talan anfört i huvudsak ftiljande.

Det har inte tagits hänsyn till att föreningen Björkslingan i ett tidigt skede lämnade

in dokumentation om sprickbildningar föreningens hus. Den planerade bebyggelsen

innebär stora risker for nya sprickbildningar och skador i husen vid de sprängningar

som kommer att genomföras om de planerade husen uppförs.

P 3795-t1
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Det har inte heller tagits tillräcklig hänsyn till miljön. Den lilla skogsplatsen på

Understensvägen försvinner med det rika fågelliv som finns där. Det aktuella

området är också for litet för att bygga så omfattande byggnader på. Tidigare har

det också uttalats att det aktuella området i Björkhagen ska bebyggas med

ftirsiktighet. Det har inte tagits någon hänsyn till de skador på kulturskyddade hus

på simrishamnsvägen 1-13 som bebyggelsen enligt detaljplanen medftjr.

Det finns brister i de solstudier som gjorts. Det ska enligt planen uppföras två stora

hus mittemot konstnärslägenheter som är i behov av ljus för att de konstnärer som

bor där ska kunna arbeta. Dessa lägenheter har endast fönster i den riktning där de

planerade husen ska uppföra.

Huset som är planeratatt uppföras mittemot husen på Simrishamnsvägen 5-7 är

planeratendast två meter från tomtgränsen. Detta hus kommer därför också mycket

nära det kulturskyddade huset med ateljölägenhetema. Detta hus har också både

fönster och balkonger mot ateljdhuset.

De planerade husen skiljer sig också från befintlig bebyggelse i området. Huset på

Understensvägen är planerat med loftgång vilket inte alls smälter in med övrig

bebyggelse. Loftgångarna gör också husen bredare vilket medför att det blir rnindre

ljusinsläpp. De nya byggnadema bryter även i stil och storlek mot övrig bebyggelse.

Den nya bebyggelsen kommer därfor ha en negativ påverkan på helhetsintrycket

från bebyggelsen i området. Höghuset på Simrishamnsvägen 1-13 hamnar också för

nära tomtgränsen. En mer lämplig plats for bebyggelsen är vid universitetet där det

finns mycket plats och natur.

Li$a Karlsson och Keddy Karlsson har till stöd för sin talan anfört i huvudsak

följande.

De befintliga husen i området är K-märkta vilket innebär att det inte är tillåtet att

göra några ändringar i fasaden. Den planerade bebyggelsen medftir stora

förändringar i området med en hög byggnad som totalt avviker från befintlig

P 3795-17
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bebyggelse. Det är också redan nu ont om parkeringsplatser på Simrishamnsvägen

och Halmstadsvägen och svårt att hitta en parkeringsplats i närheten av deras

boende. Den planerade bebyggelsen kommer skapa än mer problem att hitta

parkeringar.

De planerade husen innebär att mycket berg kommer måsta sprängas bort, vilket

riskerar att skada deras hus. Ett så högt hus som planeras kommer också innebära

att solen inte kommer nå över taket under vår och höst. Eventuellt kommer solen

inte heller nå över taket när den står som högst på sommaren. Deras utemiljö

kommer också förändras väsentligt då antalet boende i området ökar med 187

personer. Det finns endast en matbutik i området som redan är överbelastad med

människor under tiden då man kommer hem från arbetet.

Barnens naturliga lekområde i naturparken kommer också byggas bort. Det är helt

fel att trängain ett stort och högt studenthus på toppen av Björkhagen och det måste

finnas lämpligare platser för studentbostäder där omgivningen inte påverkas så

mycket som i deras område.

De har tidigare lämnat dessa synpunkter i samband med planarbetet, men upplever

att synpunkterna inte har hörsammats.

Tomas Möller och Lisa Nilsson har till stöd för sin talan anfört i huwdsak följande.

Eftersom området har höga kulturvärden är det viktigt att stor hänsyn tas till den

omkringliggande bebyggelsen. Det minsta avståndet från de hus som ges byggrätt i

planen till befintlig bebyggelse är nio meter. Avstånden mellan de två nya

lamellhusen är emellerti d25 m för attfå ett bra ljusflöde. Detta är inte rimligt och

visar tydligt hur nyproduktion har prioriterats över den befintliga skyddade

bebyggelsen. De har varit i kontakt med Stadsbyggnadskontoret för att undersöka

hur de tänker lösa insynsfrågan utan att få något svar. De har även försökt få fram

konstruktionsritningar som visar planerade markarbeten samt pålningsstruktur,

vilket de inte fått.
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Omkringliggande hus är drabbade av sättningar , nägot som inte verkar ha tagits

hänsyn till i detaljplanen. De har frågat om det finns planer på att spränga delar av

bergsknallarna i området och hur handlingsplanen ser ut om det skulle bli sättningar

i bebyggelsen omkring utan att få någon återkoppling. Med tanke på att närområdet

är känsligt är det uppenbart att tillräckliga förarbeten inte har giorts för att

motarbeta sättningar i omkringliggande bebyggelse.

Studentbostäderna bör istället byggas på asfaltsområdena vid intilliggande

Kärrtorps IP och Kärrtorp Centrum för att undvika att behöva skövla grönområden

och inkäkta på områden med höga kulturmiljövärden. Om det inte är möjligt

ftireslås ftiljande ändringar i planen. Det kortare, nordliga, lamellhuset flyftas väster

om det långa lamellhuset. Detta skulle medftjra att känslan av en skogsdunge i

närområdet bevaras samtidigt som nuvarande bebyggelse får betydligt bättre

ljusflöde. Lamellhusens höjd ändras till tre våningar (inräknat entrdplan), fijr att

säkerställa godtagbart ljusflöde till bakomliggande lägenheter på Svalövsvägen och

Simrishamnsvägen. Fasadmaterial runt hela huskroppen bör också varai trä fcir att

smälta in i miljön och inspireras av naturen.

Karolina Lasses och Pär Lasses har till stöd för sin talan i huvudsak anfört foljande.

De studentbostäder som enligt detaljplanen ska uppföras längs med Understens-

vägen kommer medföra att solljus och dagsljus kraftigt reduceras för de som har

lägenheter med ateljö på nedre botten i deras hus på Simrishamnsvägen. Dessa

lägenheter har bara ljusinsläpp ifrån ett håll och kan således inte kompensera

minskningen i ljusinsläppet från annat håll. Detta är en katastrof både yrkesmässigt

och näringsmässigt för alla de konstnärer som verkar i sina ateljder. Hela funktionen

med en ateljö är att ha en plats med mycket ljus och rymd. Dagsljus är det främsta

verktyget for ateljöerna och ateljöerna kommer bli mörka när de enda fcjnster som

finns vetter mot en husvägg några meter därifrån istället för grönskande träd.

Planen är därftir i strid med kulturskyddet eftersom de planerade bostädema

påverkar funktionen negativt hos de kulturskyddade ateljderna då de inte kan

användas för att verka i. Att omöjliggöra fortsatt verksamhet i ateljderna går inte
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heller ihop med Stockholms mål att stärka konstnärernas möjlighet aff verka i

staden.

De solstudier som har presenterats är undermåliga och stämmer inte överens med de

faktiska ljusförhållandena. Förslaget är därftjr även grundat på missvisande data.

Solstudien bör därför söras om och beakta förhållandena inne i de ateljder som

drabbas hårdast.

Mest problematiskt är det mindre huset som är placerat mellan befrntlig bebyggelse

av lamellhus och det andra planerade längre huset längs Understensvägen. Det huset

täpper till ljus för ateljöerna och kommer alldeles för nära. Det längre huset som nu

är placerat jämte parkeringsytorna ärbättte placerat än innan, om än for högt. Om

man tar bort det mindre lamellhuset som är placerat nära ateljöerna och sänker det

större huset på Understensvägen, så skulle man lösa problemet {tir atelj6ema och

tillgodose såväl behovet av studentbostäder som behovet av skydd av

kulturhistorisk miljö, skydd av naturvärden och bevarande av konstnärlig

verksamhet. Vid omarbetningen av förslaget valde man att sänka det längre

lamellhuset men lyssnade inte alls på de boende och verksamma i

ateljdlägenheterna som protesterat mot det mindre lamellhuset'

I förslaget leds gångtrafiken från de nybyggda husen genom ftireningens gård och

förbi dagens ateljder. Detta kommer att öka belastningen på befintliga gårdar samt

riskerar att störa de yrkesverksamma konstnärer som har stora fönster precis intill

dessa gångstigar. Uteplatserna fungerar också som rekreationsytor för de boende,

vilket skulle förstöras av aItha200 ftirbipasserande studenter dagligen. Gården med

intilliggande skogsparti fungerar dessutom som lekplats åt ett antal barn boende i

föreningen och i närområdet. Att beröva barnen deras lelcytor och trygga lugna

gårdsmiljö rimmar illa med barns rätt till inflltande. Utformningen av gångtrafiken

till och från husen bör därför göras om och det mindre av de två tilltänkta husen på

Understensvägen bör tas bort for att bevara det skogsparti som används så flitigt av

områdets barn. Det ifrågasätts också om det har gjorts någon bamkonsekvensanalys
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över den tilltänkta byggnationens påverkan på barnens miljö och möjligheter till lek

och trygghet.

Det har inte funnits någon tillgänglig kulturmiljöanalys som underlag under

planprocessen. Området Hammarbyhöjden har som helhet mycket höga

kulturmiljövärden i form av byggnadernas tidstypiska utformning från 1940-tal med

smalhus med putsad fasad, sockelvåning och mestadels sadeltak. Det som framgår

av planbeskrivningen om aff planflorslaget inte bedöms ha någon negativ inverkan

på Björkhagens kulturhistoriska värden stämmer inte. Planförslaget tillåter att

loftgång byggs. Sådana loftgångar passar inte in i den kulturhistoriska miljön. Det

är också en dålig awägning attlätabygghenens ekonomiska intresse vinna över det

allmänna intresset av attvärna om kulturmiliön.

Den naturmark som finns i planområdet måste anses starlct kopplad till det

intilliggande naturreservatet och den föreslagna bebyggelsen hotar spridningsvägen

mellan Nackareservatet och Nytorps gärde. Fågellivet på platsen är också mycket

rikt och på platsen finns många ädellovträd och gamla tallar som potentiellt kan

v aru vär dträd för insekter.

Under planprocessen har det inte funnits någon tillgänglig utredning av

naturvärden. I planförslaget står det att konsekvenserna på naturmiljön blir

begränsade och lokala. Detta har emellertid vare sig Stockholms eller Söderorts

naturskyddsförening hållit med om under planprocessen. Särskilt inte med

beaktande av övrig planerad exploatering i programmet för Hammarbyhöjden-

Björkhagen. Naturskyddsföreningama ville därför att de sammanlagda effekterna av

den nu aktuella planen och övriga planer i området redovisas. Naturskydds-

foreningarna saknade även en redogörelse i planförslaget för kompensationsåtgärder

i enlighet med miljömFl4.3 i Stockholms stads miljöproglam och ansåg att en

ekosystemtjänstanalys borde genomfciras. Det ifrågasätts om de efterfrågade

beskrivningarna och analyserna är utfiirda och om man känner till konsekvenserna

för det ekologiska sambandet när man även bebygger andra platser i närheten.
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Naturskyddsföreningarna ansåg vidare att bebyggelse vid Simrishamnsvägen kan

tillkomma utan att viktiga ekologiska samband berörs men att skalan på huset bör

anpassas till befintlig bebyggelse. Föreslagna hus vid Understensvägen ansågs

problematiska och en mer lämplig placering av husen bedömdes varapä parkerings-

ytorna intill Understensvägen. De delar naturskyddsföreningarnas åsikter och även

med anledning av det som framgår i denna del finns skälftjr atttabort det mindre

lamellhuset från planen. De anser också att underlagen för bedömningar i

planftirslaget är undermåliga.

Fastigheten på Simrishamnsvägen 1-13 har betydande sprickbildningar i väggar och

golv. En av dessa är så pass allvarlig att hela väggen har släppt från betonggolvet i

undercentralen. Även fastighetema på Svalövsvägen 2-6 och 8-12 hat kraftiga

sprickbildningar och sättningar i grunden. De är därfiir oroade över vad som

kommer atthändamed husen vid sprängningarna ftjr de nya byggnaderna och

befarar att byggnadema kommer att skadas allvarligt. Även med anledning av detta

krockar detaljplanen med kulturskyddet som ska hjälpa till att bevara dessa

fastigheter. Det saknas också en täckande byggnads- och geoteknisk utvärdering.

Utredningar om sådana risker bör göras av ojäviga byggnadsingenjörer och

geologer.

DOMSKÄL

Syftet med den aktuella detaljplanen är att möjliggöra en komplettering av befintlig

bebyggelsestruktur vid Simrishamnsvägen och Understensvägen i Björkhagen med

1 87 studentlägenheter.

Prövningsramen i mål rörande överklagade detaljplaner

Det är en kommun al angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten

(se 1 kap. 2 $ plan- och bygglagen [2010:900], PBL). Det är alltså kommunen som,

inom vida rama avgör hur bebyggelsemiljön ska utformas i kommunen.

Den myndighet som prövar ett överklagande av ett beslut att anta, ändra eller

upphäva en detaljplan ska endast pröva om det överklagade beslutet strider mot
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någon rättsregel på det sätt som klaganden har angett eller som framgår av

omständigheterna (se 13 kap. 17 $ PBL). Om myndigheten vid prövningen bedömer

att beslutet strider mot en rättsregel ska beslutet upphävas i sin helhet. Annars ska

beslutet fastställas i sin helhet. Delvis upphävande eller ändringar av beslutet får

endast göras om kommunen har medgett det eller om det är fräga om ändringar av

ringa betydelse.

Domstolens prövning stannar i många fall vid en bedömning av om beslutet att atfta

en detaljplan ligger inom ramen fcjr det handlingsutrymme som reglema i PBL ger

kommunen. Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen (se 2 kap. 1 $

PBL). Vid en awägning mellan dessa intressen ska skälig hänsyn tas till bl.a.

befintliga bebyggelse -, äganderätls- och fastighetsftirhållanden som kan inverka på

planens genomförande (se 4kap.36 $ PBL). De awägningar som kommunen har

gjort mellan olika samhällsintressen blir, om kommunen har hållit sig inom sitt

handlingsutrymme, inte föremål for överprövning (se Mark- och

milj ööverdomstolens avgörande MÖD 20 L 4 :12).

Planläggning av mark- och vattenområden får vidare enligt Zkap.9 $ PBL inte ske

så att den avsedda användningen medftjr en sådan påverkan på omgivningen som

innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat

sätt.

Mark- och miljödomstolens bedömning

Planområdet består idag av naturmark som bitvis är mycket kuperad. Det föreslagna

punkthuset ligger cirka tolv meter högre än det lägst belägna av de föreslagna

lamellhusen. Det andra lamellhuset ligger på en nivå däremellan. Det innebär att

inte bara avståndet mellan tillkommande och befintlig bebyggelse är av betydelse

för bedömningar av påverkan på kulturvärden, insyn, förlorat dagsljus, olägenhet

ffi.ffi., utan också höjdförhållandena mellan husen.
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Åndringar i planen och alternativa placeringar for bebyggelsen

Det är endast är kommunen som har befogenhet att anta planer. Det är också

kommunen som ensam avgör om och vid vilken tidpunkt planläggning av olika

områden ska ske. I mål avseende överklagade beslut om att anta detaljplaner prövar

mark- och miljödomstolen endast om finns fcjrutsättningar för att fastställa den

arftagnaplanen för den av kommunen anvisade marken. Prövningen omfattar

således inte om det finns andra platser i kommunen som är bättre lämpade för att

tillgodose ändamålet med planen. Det som klagandena har anfört avseende att det

finns alternativa placeringar ft)r den alctuella bebyggelsen kan därför inte heller

utgöra skäl for att upphäva planen.

Eftersom kommunen inte har gett sitt medgivande till några ändringar i detaljplanen

kan domstolen inte heller upphäva någon del av beslutet eller på något annat sätt

ändra i planen. Mark- och miljödomstolen ska därför i enlighet med vad som

framgår av 13 kap. 7 g andra stycket PBL endast att ta ställning till om planen med

den utformning som beslutats av nämnden ska fastställas eller upphävas i sin helhet.

Åndrad anvr)ndning av planområdet och påverkan på naturvcirdena på platsen

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användingen av mark och vatten i

den egna kommunen. Kommunen har därför ett betydande handlingsutrymme vid

awägningar av hur marken i den egna kommunen ska användas. Kommunens

ställningstaganden i dessa frågor väger därför också tungt vid domstolens prövning.

Att planområdet frir närvarande är allemansrättsligt tillgängligt naturområde och

nyttjas for rekreation och lek innebär inte i sig något hinder mot den planerade

bebyggelsen. lntresset av att bevara naturen på platsen och möjligheten till

rekreation måste vägas mot kommunens intress e av att använda området ftir

studentbostäder.

Det har inte framkommit att det skulle finnas några särskilda naturvärden inom

planområdet eller något som tyder på att den planerade bebyggelsen skulle medftira

en negativ påverkan på det närliggande Nackareservatet. Detaljplanen har under
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planprocessen också anpassats for att värr;ra spridningsvägar och träd. Då det finns

andra grönområden i omgivningen och det niirliggande Nackareservatet kan inte

heller intresset av atl behålla planområdet för rekreation och lek anses väga speciellt

tungt.

Med hänsyn till ovanstående anser mark- och miljödomstolen att kommunen hållit

sig inom ramen för sin självbestiimmanderätt vid de prioriteringar som gjorts mellan

(de motstående) intressena av alL användaplanområdet för bostäder och att behålla

området för dess naturvärde och möjligheten tili rekreation och lek. Det finns diirftjr

inte skäl att upphäva planen med anledning av det som anförts att kommunen gjort

en felaktig awägning i denna del.

P åv er kan p å kul tur hi s t or i s lct v cir defull b e by g g e I s e

Stadsmuseet har pekat ut Björkhagen som särskilt kulturhistoriskt intressant område

både som helhet och gällande enskilda byggnader. Bebyggelsen liksom sättet att

byggaoch placera hus i tenlingenär typisk för den tid då området uppfördes. Flera

av byggnaderna intill området är också grön- och gulklassade enligt Stadsmuseets

klassning, vilket betyder att dessa byggnader har ett högt kultwhistoriskt viirde och

inte far förvanskas.

Det i planen föreslagna punllhuset iir placerat intill fem äldre punkthus som ligger

på en höjd. Byggnaden når dock inte högre än de befintliga punkthusen och har

också anpassats till dessa genom att ges en tegelfasad. De föreslagna lamellhusen är

parallellt placerade i förhållande till de befintliga lamellhusen i kvarteret Regnbågen

2.Byggnaderna viinder sina loftgångsftrsedda fasader mot söder och den mer

moderna bebyggelsen där, som inte klassats av Stadsmuseet. De planerade husen

har förvisso ffra våningar jämfort med den befintliga lamellhusbebyggelsen som

har tre, men ligger lägre än den befintliga bebyggelsen. Den omstiindigheten att det

iir en våning mer på de planerade lamellhusen iin på de befintliga husen kommer

därför inte bli lika påtaglig. Bebyggelsen kommer inte heller ändra den

omständigheten att stadsbilden i området domineras av det blåmiirkta 16 våningar

höga skivhuset i Björkhagens centrum.
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Då länsstyrelsen inte heller haft något att invända bedömer mark- och

miljödomstolen att kommunen får anses hatagit tillräcklig hänsyn till den befintliga

bebyggelsen i området i samband med planarbetet. Det finns därlor inte skäl att

upphäva planen med anledning av planens påverkan på kulturmiljön i området'

s p r i c kb i I dnin gar i b efi nt I i g b e by g ge I s e o c h g e o t e kni s ka un de r s ö kn in gar

Marken under planområdet består av berg i dagen, berg med ett tunt lager morän

samt morän- och lerjord. Området är redan bebyggt och det har inte framkommit

nägtauppgifter rörande markförhållandena som indikerar att marken skulle vara

sättningskänslig. Delar av området är vidare utfyllt och har därftir undersökts av

staden tidigare. Mark- och miljödomstolen bedömer aff markfcirhållandena i och

kring planområdet inte är sådana att en kompletterande geoteknisk undersökning är

nödvändig i detta skede. Det saknas därför också skäl for att upphäva planen med

aneldning av vad som har anförts avseende att det saknas sådana utredningar.

Tekniska frågor avseende hur den bebyggelse som planen ger möjlighet till ska

uppftiras behandlas vid en eventuell ansökan om bygglov eller bygganmälan i

samband med planens genomförande. Det är därfor inte nödvändig1 att genomföra

utredningar avseende risken för skador till följd av eventuella sprängningar eller

upprätta pålningsritningar i samband med arbetet med detaljplanen. Inte heller det

som har anförts avseende risken för skador på befintlig bebyggelse tiIl ftljd av

sprängningar i samband med planens genomförande utgör därfor skäl för att

upphäva detaljplanen.

P arkeringss ituati onen i området

Enligt Boverkets allmänna täd (1995:3, ändrad genom 2004:2) ska det i skälig

utsträckning finnas lämpligt utryrnme för parkering på tomten/fastigheten eller i

närheten av denna. Med lämpligt utrymme avses att utrymmet ska vara lämpligt

beläget och tillräckligt stort. I vilken omfattning som utrymme för parkering ska

krävas vid bygglovprövningen bör bestämmas med utgångspunkt i första hand i

sådana allmänna rikflinjer för parkering och grunder for parkeringsbehov som

kommunen har antagit.
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Av planbeskrivningen framgår att parkeringstalet för studentbostäder enligt stadens

riktlinjer är noll. En parkeringsplats för rörelsehindrade per byggnad kommer dock

att ordnas liksom cykeldäck och/ellerplats for cykelparkering. Förslaget har ett

cykelparkeringstal pä L,5 per lägenhet. Avståndet till Björkhagens tunnelbanestation

är vidare endast 300 m. Mot bakgrund av det kollektir,trafiknära läget och att

studerande som bor i Stockholm generellt sett mer sällan har bil anser mark- och

miljödomstolen att det är godtagbart att inte anläggaboendeparkering för den

planerade bebyggelsen. I det fall vissa boende ändå har bil anser mark- och

miljödomstolen också att parkering skäligen kan ordnas på annat sätt då det också

finns möjlighet att parkera bilar på gator i närområdet.

Olrigenhet tillfoljd av minskat liusinskipp

Klagandena har inte gett in några egna mätningar eller andra handlingar till stöd för

uppgifterna om att den genomförda solstudien inte är tillftjrlitlig. Enbart den

omständigheten att klagandena själva anser att den aktuella solstudien inte är

tillförlitlig är enligt mark- och miljödomstolen inte tillräckligt ftir att det ska finnas

skäl att ifrågasätta solstudiens resultat. Mark- och miljödomstolen anser därfcir att

den utförda solstudien kan läggas till grund ft)r bedömningen i målet.

Det har inte beräknats någon dagsljusfaktor i samband med planen. Avståndet

mellan huset på Simrishamnsvägen med konstnärsateljöer i bottenvåningen och den

byggnad som enligt planen far uppföras närmast detta hus är som minst 17 metet.

Av den genomförda solstudien framgår att detena av de planlagda lamellhusen vid

vår- och vinterdagjämningen skuggar det befintliga lamellhuset på Simrishamns-

vägen under sen eftermiddag. Det framgår också att den befintliga bebyggelsen inte

skuggas alls vid midsommar och att den befintliga bebyggelsen under vinterhalvåret

skuggas någon timme och då inte konstant, utan som en vandrande skugga. Det

framgår också att ateljelagenheterna endast påverkas av skuggning under någon

timme per dag under de mörkaste vintermånaderna. Mot bakgrund av de uppgifter

som framgår av solstudien bedömer mark- och miljödomstolen att den bebyggelse

som tillåts i den överklagade planen inte kommer att påverka ljusförhållandena i

ateljdlägenheterna på Simrishamnsvägen i någon betydande omfattning.
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Planområdet ligger vidare i ett ftrhållandevis centralt läge i Stockholm och en

förtätning är ftirenlig med översiktsplanen ftir området. Mark- och miljödomstolen

anser därftjr också att klagandena har haft att räkna med en förtätning av området.

Sammanfattningsvis anser mark- och miljödomstolen att det som klagandena har

anfort avseende minskat dagsljus på grund av den bebyggelse som ges byggrätt i

planen inte utgör någon betydande olägenhet för klagandena enligt 2kap.9 $ PBL'

Olrigenhet på grund av ökad insyn

Som framgår ovan är avståndet mellan den befintliga byggnaden på Simrishamns-

vägen och den närmaste delen av byggnaderna som fär uppföras enligt den antagna

detaljplanen 17 meter. Mot bakgrund av planområdets förhållandevis centrala läge i

Stockholm anser mark- och miljödomstolen att detta är ett relativt långt avstånd.

Mark- och miljödomstolen anser därför inte heller att det som har anförts avseende

ökad insyn från de planerade byggnadema utgör en betydande olägenhet enligt 2

kap. 9 $ PBL. Inte heller det som har anförts avseende insyn till följd av att antalet

förbipasserande ökar utgör enligt mark- och miljödomstolen en sådan betydande

olägenhet som avses i2kap.9 $ PBL. Det finns således inte heller skäl att upphäva

planen med anledning av vad klagandena har anfört avseende att byggrätterna enligl

planen kommer medföra en betydande olägenhet till frljd av ökad insyn.

S ammanfatt ande b e dömnin g

Sammanfattningsvis bedömer Mark- och miljödomstolen således att kommunen har

handlagt det aktuella planärendet på ett formellt riktigt sätt och hållit sig inom det

handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Domstolen anser

att det som klagandena har anftirt, vid en awägning mellan deras enskilda intressen

och de intressen som planen syftar till att tillgodose, inte utgör tillräckliga skäl för

att upphäva antagandebeslutet. Det har inte heller i övrigt framkommit något som

utgör skäl att upphäva beslutet. Ett genomförande av detaljplanen kan vidare inte

anses medftira sådana olägenheter för klagandena att beslutet om detaljplanen ska

upphävas med anledning av deffa. Överklagandena ska därftjr avslås.
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HUR MAN ÖVrnrr,aGAR, sebilagaz Qv427)

Överklasande senast den 9 februari 2018.

{,} trtre &rrcfm
$lva osvald

I domstolens avgörande har chefsrådmannen Ylva Osvald, ordftirande, och tekniska

rådet Ewa Andrön Holst deltagit. Beredningsjuristen Emil Carlborg har handlagt

må1et.

Ewa Andrön Holst
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Stockholms
stcd

Stadsbyggnadsnämnden Sida 2 {2)

s15
Hammarbyhöjden 1:1 vid kv. Regnbågen, Björkhagen'

Dnr 201 0- 1703 1 -54

Beslut
$tadsbyggnadsnämnden bestutar enligt stadsbyggnadskontorets

forslag:

1 Stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta forslaget till

detaljptan.

Handlingar iårendet
Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 27 mars 2017'

Bir s 15

Tjänsteulåtandet avser antagande av förslag till deialjpian tör

Hammarbyhöjden 1:1, område vid kv. Regnbågen, istadsdelen

Björkhagen.

Nämndens behandting av ärendet

Framlagda förslag till beslut
Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång
ordföranden Roger Mogert (s) finner att nämnden beslutar enligt

kontorets forslag.

Särskilt uttalande
särskitt uttalande lämnas av ordförande Roger Mogert m.ft. (s),

cecilia obermriller m.fl. (MP) och sebastian wiklund (v)enligt

följande:

StadsbyggnadsnämndenvälkomnarlBTstudentbostäderiett
attraktivt och kollektivtrafiknära läge. I genomförandet vill

nämnden betona vikien av att ekologiskt relevant

kompensation sker liksom att omgivande uppvuxna träd

skyddas.

Underrättelse
Nämndens beslut kan överklagas (se kungörelse om antagande)'
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SveruGEs Dor*rsrolAR

ANVISNINc röN HUR MAN öVCNTIAGAR - DOM I MÅI SOM HAR öVEN-
KLAGATS TILL MARK. OCH MILJODOMSTOLEN

Den som vill övetklaga mark- och miljödom-
stolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivel-
sen ska skickas ellet lämnas till mark- och
miljödomstolen. Övetklagandet prövas av
Mark- och miljöövetdomstolen vid Svea hov-
rätt.

Överklagandet ska ha kommit in till matk- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns an-
given på sista sidan i domen.

För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljöövetdomstolen läm-
nar prövningstillstånd. Det göts om:

1. det finns anledning att bewivla riktigheten a-r

det slut som matk- och miljödomstolen har
kommit tiil,

2. det inte vtar- 
^tt 

sådant trllstånd meddelas går

att bedöma riktigheten av det slut som mark-
och milfödomstolen hat kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högte rätt, eilet

4. det annars finns synnediga skäl att pröva över-
klagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står

mark- och miljödomstolens avgörande fast.

Det ät därfcjr viktigt att det klart och tydli$
framgär av överklagandet till Matk- och mil-
jööverdomstolen varföt klaganden ariser att
prövningstillstånd böt meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
rrnn-iFf.t ^-.

1. den dom som övetklagas med angrvande av

mark- och miljödomstolens namn, datum for
domen samt mål-trummer,

2. den ändring av mark- och miliödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,

3. gtunderna (skälen) för överklagandet,

4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att ptövningstilistånd ska meddelas, samt

5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas

med varje bevis.

Skdftliga bevis som inte lagts fram tidigare

ska ges in samtidigt med överklagandet.

Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt

också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit.

Yttedigare upplysningar lämnas av mark- och

miljödomstolen. Adtess och telefonnummer
finns på första sidan av domen.
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