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Stockholmskommun,nedankallad kommunen,har förelagts
att yttra sig i rubriceratmål. Föreläggandetavseryttrandeöver
aktbilagor2-19, 23, 25-26, 28, 31-34, 36-37, 40-41, 43-44, 4650, 52-53, 56-58, 60-62, 65-71, 73, 78, 80-86, 94-103, 106,
111-121. Kommunenfår medanledninghäravanföraföljande.
Inställning
Kommunenbestrideröverklagandena
och yrkar att mark- och
miljödomstolenavslåröverklagandena
och fastställerbeslutet
att antaden aktuella detaljplaneni sin helhet. Det saknas
grundför att upphävaantagandebeslutet.
Omständigheter till stöd för kommunens talan
Kommunenkonstateraratt klagandenai huvudsakhar gjort
sammainvändningarunderplanarbetet
. Kommunenhar
beaktatoch prövat invändningarna och hänvisartill och
åberoparplanhandlingarnasamtövriga handlingaroch
utredningari planärendet.
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Länsstyrelsenhar den31 maj 2017beslutatatt inte pröva
kommunensbeslutatt antadetaljplanenenligt 11 kap. 10 §
plan- och bygglagen(2010:900). Beslutetinnebärbl.a. att
länsstyrelsenfunni t att kommunensantagandebeslut
inte kan
antasinnebäraatt ett riksintresseenligt 3 eller 4 kap.
miljöbalken inte tillgodoses.Beslutetinnebärvidareatt
länsstyrelsenbedömtatt bebyggelseninte blir olämplig med
hänsyntill människorshälsaeller säkerheteller till risken för
olyckor.
Härutöverfår kommunenframhållaoch anföraföljande.
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Tillämpliga lagrum och prövningen
Detaljplanen är upprättadenligt plan- och bygglagen
(2010:900),PBL. Detaljplanearbetet
påbörjadesgenom
startbeslutav stadsbyggnadsnämnden
den10 december2015.
Detaljplanenhar upprättatsmedstandardförfarande.
Enligt 13 kap. 17 § PBL skaprövningeni mark- och
miljödomstolenendastavsefråganom det överklagade
beslutet stridermot någonrättsregelpå det sättsom klaganden
har angetteller som framgårav omständigheterna.
I målet framställsinvändningarmot detaljplanensom rör såväl
allmännasom enskildaintressen.Dessutomhar framställts
invändningarom formella brister.
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Detaljplanens syfte
Syftet meddetaljplanenär att kompletteradenbefintliga
bebyggelsenlängsÅkeshovsvägenmed ytterligareca 95
lägenheteri sex flerbostadshus.
Planenskata god hänsyntill
den omgivandestadsbildenskaraktär,kulturhistoriska värden
och gaturummetsgrönstruktur.
Detaljplanens förhållande till översiktsplanen
I kommunensöversiktsplan, som antogsav kommunfullmäktigeden 15 mars2010,konstaterasatt stadensbefolkning
ökat mycketkraftigt under de senasteåren.Prognoservisar på
en fortsattbefolkningstillväxt.Kommunensambitionär att
hanteradennabefolkningsökninggenombl.a. en hög takt i
bostadsbyg
gandet.Prognosernaf örutsätteratt de centrala
delarnaav regionenbehållereller ökar sin dragningskraft för
boendeoch företag.Utvecklingeninnebäratt konkurrensen
om markenökar i såvälde centraladelarnasom områdenpå
längreavståndfrån innerstaden.Översiktsplanenangervidare
att kompletteringsbebyggelse
i godakollektivtrafiklägenska
prioriterasoch att markenskautnyttjassåeffektivt som
möjligt (Översiktsplanen,s. 6, 22 och 45).
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I översiktsplanenredovisasflera platser,stråkm.m. där
tillväxten kan koncentreras.I syfte att främja en mer flerkärnig
strukturpekasett antaltyngdpunkterut i ytterstaden.Området
vid Brommaplanär en sådantyngdpunkt.Detta områdehar en
mycket god försörjning med kollektivtrafik. Översiktsplanen
angervidare att områdetvid Brommaplan, däriblandkvarteret
Örtuglandet,utgör tät stadsbebyggelse
.
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Invändningar om formella brister
Redovisning av planområdet
Fleraklagandeanför att kommunenpå ett vilseledandesätt
angivit att planområdetendastbestårav en bilparkering.
Kommunenbestrideratt planområdetredovisatspå ett
missvisandesätti planhandlingarna
. Kommunenhänvisartill
planbeskrivningenav vilken framgåratt inom planområdet
finns, utöverden asfalteradeparkeringsytan,bl.a. vegetation,
lekplats,ett gemensamhetshus,
en basketplanoch en lekpark
(jfr planbeskrivningen,s. 6 och 8). Dagenssituationinom
planområdetredovisasi planbeskrivningenävenmed kartor
och bilder (s. 1 och 9). Huvuddelenav planområdetutgörs
idag av hårdgjordmark, vilken till störstadel utgörsav
markparkering.
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Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande
Kritik framförsmot hur synpunkterinkomnaundersamrådsoch granskningstid
en redovisatsi kommunenssamråds
redogörelseoch granskningsutlåtande
.
Kommunenkonstaterarförst att planärendethanteratsmed s.k.
standardförfarande.
Vid standardförfarandet
är det enligt PBL
tillräckligt att kommunenredovisarsynpunkterfrån samrådeti
granskningsutlåtandet
tillsammansmed de synpunktersom har
kommit fram undergranskningen.Att upprättaen samråds
redogörelsehar såledesinte varit ett obligatorisktmomentvid
handläggn
ingen av planärendet.
Bestämmelsern
a i PBL om innehålleti en samrådsredogörelse
respektiveett granskningsutlåtande
är snarlika.Av bestämmelsernaföljer huvudsakligenatt kommunenska redovisade
synpunktersom inkommit och kommunensförslagmed
anledningav synpunkterna.Lageninnehålleringa
bestämmelser
som i detalj f öreskriverhur samrådsredo
görelsenrespektivegranskningsutlåtandet
skautformas.Det
bör därför varaupp till kommunenatt avgöradettamed
hänsyntill förutsättningarnai det enskilda planärendet.
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Underplanprocessen
för den nu aktuelladetaljplaneninkom
ett stort antal yttrandenmed en mångfaldsynpunkter.
K ommunenhar i nämndahandlingarsammanfattat och
kommenteratsynpunkternaämnesvis
. Att redovisningenskett
på det sättetförbättraröverskådlighetenoch underlättar
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effektivitetenvid handläggningenav planärendet.Kommunen
anseratt redovisningeni samråds
redogörelsenoch
gransknings
utlåtandetger en korrekt bild av de synpunkter
som inkommit underplanprocessen
och att kommunens
förslagmed anledningav synpunkternaframgårpå ett
tillräckligt tydligt sätt.Förfarandetstriderdärför inte mot
någonrättsregel.Kommunenvill dessutomframhållaatt alla
inkomnayttrandenhar registrerats i planaktenoch tillhör
underlagetför planarbetet.
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Utebliven redovisning av visst namn
I aktbilaga113 angesatt det av samrådsredogörelsen
inte
framgåratt Eva Bengtssonyttrat sig undersamrådet.
Kommunenkonstateraratt ingenenskildsynpunktf rån Eva
Bengtssonregistreradeshosstadsbyggnadskontoret
under
samrådstiden.Eva Bengtssonsnamnförekomdäremoti
inlagan”Bestridandeav parkeringsutredning”som ingettstill
kommunenav Dan Norstedt.I dennainlaga redovisades 55
personnamn,vilka inte redovisades i samråds
redogörelsen.I
redogörelsenredovisasistället en sammanfatt
ning av inkomna
synpunkter.En hänvisninggörsvidare till planakten,för den
som vill ta del av yttrandenai sin helhet(jfr samrådsredo
görelsen,s. 15). PBL innehålleringa krav på att alla
personnamnsom angesi inlagor som inkommerundersamråd
måsteredovisasi samrådsredo
görelsen.Kommunenvill därtill
återigenframhållaatt upprättandeav en samrådsredogörelse
inte har varit ett obligatorisktmomentunderdenna
planprocess
.
I kommunensgranskningsutlåtande
(s. 13) redovisasEva
Bengtssonsnamnunderrubriken”Sakägare/övrigaboende”.
Eva Bengtssonfinns ävenmedi de fastighetsförteckningar
som upprättatsinför samrådom och granskningav
planförslaget.
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Av 13 kap. 11 § PBL följer att ett beslutatt antaen detaljplan
endastfår överklagasden som före gransknings
tidensutgång
skriftligen har framfört synpunktersom inte har blivit
tillgodosedda.Av handlingarnai ärendetframgåratt Eva
Bengtssonhar överklagat antagandebeslutet.
Av mark- och
miljödomstolensbeslutden 17 oktober2017 om klagorätti
dettamål framgår,som kommunenförstårdet, att Eva
Bengtssonhar haft rätt att få sin sakprövadgenom
överklagande
. Domstolensbesluthar vunnit lagakraft.
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Kommunenmenarmot dennabakgrundatt Eva Bengtssoninte
lidit någonrättsförlustav att hennesnamninte redovisatsi
samrådsredo
görelsen.
Invändningar om p arkering
I flera klagoskrivelseruttrycksfarhågorom att dentilltänkta
parkeringslösningen
inte ska räckatill för det framtida
behovet.Vidare framförs kritik mot de parkeringsutredningar
som tagits fram underplanarbetet.
Kommunenvill vad gäller parkeringsfrågan
framhållaatt
lagstiftarengenomPBL har överlåtit till kommunernaatt
självabestämmaparkeringspolicymedbl.a. behovstal,
utformningoch lokaliseringav parkering.Dennaprincip
uttrycksi förarbetenatil l den äldreplan- och bygglagen(prop.
1985/86:1,s. 519) på följandesätt.
I vilken omfattning som utrymme för parkering skall krävas vid
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bygglovsprövningen bör bestämmas med utgångspunkt i första
hand i sådana allmänna riktlinjer för parkering som kommunen
antagit. Att dra upp sådana principiella riktlinjer för hur
parkeringen skall ordnas och att besluta efter vilka grunder som
behovet av parkeringsplatser skall bestämmas får anses tillhöra
den normala trafikplaneringen i en kommun .

Den nya plan- och bygglagensom träddei kraft den2 maj
2011 innebärinte någonförändradinrik tning vad gäller
ansvaretför bedömningenav parkeringsfrågorna
(jfr prop.
2009/10:170,s. 463).
Kommunfullmäktigei Stockholmsstadantogden 19 oktober
2015 riktlinjer för projektspecifikaoch grönaparkeringstal.I
projekt där stadeninte är markägareutan agerari olika
myndighetsroller
, ska riktlinjerna tjänasom kunskapsunderlag
för en struktureraddiskussionmed byggherren.De parkeringstal som därvid tasfram ska prövassom en miniminorm vid
bygglovhandläggnigen.
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Syftet medatt införa riktlinje r för projektspecifikaoch gröna
parkeringstalär bl.a. att kommunenvill säkerställaprincipen
att boendeparkeringhuvudsakligensker på tomtmarkoch att
möjliggöraett kostnadseffektivtbostadsbyggande
genomatt
hålla nerekostnadernaoch att hushållamed tillgänglig mark.
Riktlinjerna medverkartill att exploateringsprocessen
förenklasgenomökad förutsägbarhetoch transparens,
vilket i
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sin tur möjliggör att parkeringsbehovet
i olika bostadsprojekt
bedömspå ett likartat sätti kommunen.
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Kommunensrikt linjer för parkeringstalinnebäratt kravenpå
antaletparkeringsplatser
anpassas
efter denspecifika
situationeni varje enskilt projekt. Parkeringstaletföreslåsav
projektgruppenmedstadenstjänstemänefter dialog medden
berördebyggherrenoch fastställs genombesluti berörda
nämnder.Riktlinjerna redovisarhur dettaarbeteska gå till.
I korthetinnebärriktlinjerna att parkeringstali kommunen
utgårfrån ett generelltgrundintervall om 0,3 – 0,6
parkeringsplatser
per nybyggdlägenhet.Detta grundintervall
baseraspå det statistiskabilinnehaveti kommunen.I varje
detaljplanbestämsett s.k. lägesbaseratparkeringstalsom
ligger inom grundintervallet.Det lägesbaserade
parkeringstalet baseraspå en bedömningav projektetsgeografiska
förutsättningar,bl.a. avståndtill kollektivtrafikensstomnätdär
närhettill tunnelbananvärderassärskilthögt. Det lägesbaseradeparkeringstaletär ett arbetsstegpå vägenmot det
projektspecifikaparkeringstalet, som gäller det enskilda
bostadsprojektet.
Det projektspecifikaparkeringstaletbestäms
utifrån bostads
projektets sammansättning
av lägenheter
; ju fler
mindrelägenheterdestolägre parkeringstaloch tvärtom.
Erfarenhetsmässigt
medför projekt medsmålägenheterett
mindreparkeringsbehovper lägenheti förhållandetill projekt
med störrelägenheter
. Parkeringstaletkan sänkasytterligare
genomatt byggherrenfrivilligt åtarsig att tillhandahållas.k.
mobilitetstjänster.Dessatjänsterkan vara t.ex. särskildgoda
förutsättningarför cykling, samnyttjandegenom
parkeringsköp,bilpoolslösningar,eller informationsinsatser
.
Det sistnämndaledet i kommunensriktlinjer för parkeringstal
benämnsgröna parkeringstal.
Kommunensriktlinjer för parkeringstalhar tillämpatsi
detaljplanearbetet
för fastighetenÖrtugslandet1 m.fl. Av
planbeskrivningen(s. 15) framgåratt stadensprojektgrupphar
bedömtdet lägesbaserade
parkeringstalettill 0,4 utifrån det
kollektivtrafiknäraläget och övriga projektspecifikafaktorer.
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Detaljplaneninnebäratt dagensmarkparkeringi huvudsakska
ersättasmed parkeringi garageunderden nya bebyggelsen.
En parkeringsutredning
dateradden 13 januari2017 har tagits
fram underplanarbetet
. I utredningenredovisassåväl
parkeringsbehovet
för befintliga bostäderpå fastigheten
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Örtugslandet1 som det bedömdaparkeringsbehovet
för
tillkommandebostäderinom fastigheten.
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Av parkeringsutredningenframgåratt 192 lägenheterfinns i
befintliga byggnaderpå fastighetenÖrtuglandet1. Den
befintliga markparkeringenpå fastighetenhar totalt 94
bilplatser.Av de 94 bilplatsernahyrs 68 platserav hyresgäster
som bor i nom fastigheten.Av dessa68 bilplatserhyrs 8 platser
av hyresgästersom har fler än en bilplats. Övriga bil platserär
delsuthyrdatill personersom bor utanförfastigheten(15
platser)eller delsvakanta(5 platser).Påparkeringsplatsen
finns därutöver6 bilplatserför besökare.Utgångspunktenför
bedömningenav platsbehovetför befintlig bebyggelseär att
f astighetsägaren
ersätteren bilplats per hyresgästinom
fastigheten.Vidare skadagensbesöksparkeringersättas.
Bilplatsersom hyrs av personersom inte är hyresgäs
ter på
fastigheten,ersättsej. Därmedskatotalt 66 bilplatserersättasi
den nya parkeringslösning
en, vilket motsvararett
parkeringstalom 0,38 bilplatserper lägenhet(inklusive
besöksparkering).
När det gäller parkeringsbehovet
för den tillkommande
bebyggelsenpå fastighetenangerutredningen
, förutom det
lägesbaseradeparkeringstalet,ävenförslagtill ett projektspecifikt parkeringstalliksom ett grönt parkeringstal.
Sammantaget
angesett grönt parkeringstalom 0,34 bilplatser
per lägenhet(inklusive besöksparkering).
Med den
sammansättning
av nya lägenhetersom redovisasi parkeringsutredningenuppgårdet totala behovetav bilplatserför
befintliga och tillkommandebostädertill 99 platser.Den
parkeringslösningsom utarbetatsunderplanarbetetinnehåller
100 bilplatserpå tomtmark.
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Detaljplaneninnehåller ingen bestämmelsesom fastslårvilket
parkeringstalsom skatillämpasvid utbyggnadinom
fastigheten.Detta innebäratt slutligt parkeringstalbestämsi
sambandmed prövningav bygglov, någotsom också
framhållit s i planbeskrivningen(s. 15). Bygglovsprövningen
sker i dennadel mot 8 kap. 9 § förstastycketp. 4 PBL. Av
dennabestämmelse
framgåratt en tomt ska anordnasså att det
på tomteneller i närhetenav den i skälig utsträckningfinns
lämpligt utrymmeför parkering,l astningoch lossningav
fordon.
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Vid bygglovetredovisarbyggherrenslutligt antal lägenheter
och lägenhetsstorlekar,
varvid det projektspecifika
parkeringstaletkan bestämmas.Om byggherrenönskar
användagrönaparkeringstalgörsävenen slutlig bedömning
om förutsättningarför dettafinns och i såfall till vilken nivå.
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När det gäller fråganom parkeringsbehovet
för fastigheten
Örtuglandet3 konstaterarkommunenatt dennafastighet
bildadesår 2010 genomavstyckningfrån fastigheten
Örtuglandet1. Som framhållsi granskningsutlåtan
det (s. 23)
fastslogsvid fastighetsbildningenatt befintligt parkeringsutrymmeinom fastighetenÖrtuglandet1 tillhör denna
fastighet. Ett servitut som ger bådafastigheternarätt att
användadel av varandrasmarkområdenför utfart beslutades
vid fastighetsbildningen. Något servitut avseendeparkering
till f örmånför fastighetenÖrtuglandet3 upplätsdäremotinte.
I granskningsutlåtandet
konstaterasatt den gällandedetaljplanenför Örtuglandet3 medgeratt markparkeringanordnas
inom fastigheten.
Kommunenbedömersammanfattningsvis
att detaljplanennär
det gäller parkeringsfråganhar hanteratsi enlighetmed
gällandebestämmelser
i PBL och att detaljplanenmöjliggör
en parkeringslösningsom lever upp till kraveni 8 kap. 9 §
PBL.
Invändningar om f örskola
I överklagandeskrivelser
framförsfarhågorom att antalet
förskoleplatseri områdeti nte kommeratt varatillräckligt för
att täckabehovetsom uppstårgenomden ti llkommande
bebyggelsen
. Vidare framförs synpunktersomgäller en
förskolepaviljongvid kvarteretDukensöderom planområdet.
I Stockholmansvararstadsdelsnämnderna
för kommunal
förskoleverksamhet
. Stadsdelsnämndern
asansvaromfattar
bl.a. att alla barnsom bor i stadsdelsnämndsområdet
har
tillgång till förskoleverksamhetoch att stadensplatsgaranti
uppfylls. Platsgarantininnebärbl.a. att förskoleplatsska
erbjudassånärahemmetsom möjligt i det stadsdelsnämnds
områdedär familjen är folkbokförd.
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FastighetenÖrtuglandet1 ligger inom Brommastadsdelsnämndsområde. Brommastadsdelsnämnd
beslutadeden25
augusti2016om svarpå samrådsremissen
om planförslaget.
Av remissvaretframgårbl.a. att Brommastadsdelsförvaltning
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ställer sig positiv till detaljplaneförslaget
som ger ett värdefullt
tillskott av hyreslägenheter
i ett centraltoch kollektivtrafiknäraläge.Förvaltningenbedömeratt behovetav
förskoleplatserkommeratt kunnatillgodosesunder
förutsättningatt tillfälliga förskolor, i närområdet,
permanentas.
Brommastadsdelsförvaltning
har avståttfrån att
yttra sig om planförslagetundergranskningstiden.
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A v planbeskrivningen(s. 19) framgåratt de nya bostadshusen
medförett störrebehovav platseri förskolan än idag. Vidare
påtalasatt stadsdels
förvaltningenhar bedömtatt befintliga
förskolor kan nyttjas för dettasyfte. Det tillkommande
behovetav förskoleplatsersom uppkommermed anledningav
detaljplanenhar av stadsdelsförvaltningen
uppskattatstill
drygt en avdelning,seaktbilaga10. Behovet bedömskunna
tillgodosesinom stadsdelsnämndens
område,som är ett av de
störrei kommunenmed en befolkningsom uppgårtill knappt
80 000 personer.Behovetkan tillgodosespå mångaolika sätt,
exempelvisi befintliga förskolor eller i de månganya
förskolor som planerasi stadsdelsnämndsområdet.
Markområdetinvid kvarteretDukendär befintlig förskolepaviljong är placeradomfattasinte av detaljplanenför
Örtuglandet1 m.fl. Kommunenhar mot ovanstående
bakgrundbedömtatt dettaförhållandeinte utgör någothinder
mot att antadetaljplanen.Planläggningenför Örtuglandet1
föregripersåledesinte en eventuellframtidaplanläggningav
områdetvid kvarteretDuken genomatt ”binda upp” utgången
av ett sådantplanärende.Kommunenvill ocksåerinraom att
det kommunalaplanmonopoletinnebäratt kommunensjälv,
inom vida ramar,kan avgörahuruvidaplanläggningska
kommatill ståndeller inte.
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Invändningar om anpassning till stadsbilden m.m.
Angåendede synpunktersominkommit från de boendeom
bristeri anpassningtill stadsbildenoch de kulturhistoriska
värdenahar Stadsmuseet
och Skönhetsrådet,
som är de
remissinstanser
som närmastbevakardessafrågor, under
samrådettagit ställning till planen.Stadsmuseet
anseratt
tillräcklig hänsyntagitstill omgivandebebyggelseoch
bedömeratt de kulturhistoriskavärdenapå platseninte
kommeratt påverkasnegativtav planen.Skönhetsrådet
ställer
sig positivt till planförslaget.Kommunenbedömerdärför att
planenssyfte, dvs. att ta god hänsyntill denomgivande
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stadsbildenskaraktär,kulturhistoriskavärdenoch
gaturummetsgrönstruktur,uppfyllts.
Invändningar om insyn, skuggning m.m.
När det gäller invändningarom olägenhetervad gäller insyn,
solljus, utsikt och skuggningför fastighetsägare,
boende,
kolonister m.fl. hänvisarkommunentill planbeskrivningen(s.
22-23) och gransknings
utlåtandet(s. 21-22). Kommunen
bedömermot bakgrundav vad somanförtsi dessahandlingar
att olägenheternaför de berördainte blir störreän vad är
vanligt i dentyp av tätbebyggd storstadsmiljösom kvarteret
Örtugslandetingår i . Kommunenanseratt de förändringarsom
detaljplanenmöjliggör inte medförnågonsådanbetydande
olägenhetsom enligt PBL kan utgörahindermot antagandeav
detaljplanen.Detta ställningstagande
innebär inte att
kommunenansettatt de enskildasboendemiljösaknar
betydelse,utanär en bedömningatt påverkanpå miljön inte är
mer omfattandeän vad man som boendehar anledningatt
räknamed i en tätbebyggdstadsmiljömedkollektivtrafiknära
läge.Kommunenbedömeratt detaljplanenhar utformatsmed
skälig hänsyntill befintliga bebyggelse
- och
fastighetsförhållanden.
Enligt kommunensuppfattningvägerdet allmännaintressetav
att möjliggöraca 95 nya bostäderi ett centraltl ägeenligt
strategiernai översiktsplanen tyngre än de enskildaintressen
som anförtsmot detaljplanen.Kommunenhar inte överskridit
sitt handlingsutrymmeenligt PBL vid antagandetav
detaljplanen.
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