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Medlem i Stockholms kommun

övgRrraGAT BESLUT:

Stadsbyggnadsnämndens i Stockholms
stad beslut den 14 maj 2009 $ 13

Härmed fâtr jagöverklaga ovan angivet beslut samt yrka att Länsrätten måtte upphäva beslutet eftersom beslutet strider mot lag eller annan ñrfattning.
Beslutet rör planering for omdaning av Slussen. Där har ett antal gruppledare redan den 17 apnl2009 gâtt ut vid en presskonferens och meddelat om hur omdaningen av Slussen ska gå till på så sätt att gruppledama for (m), (f) och (kd) angivit att ett visst forslag ska ligga till grund for omdaningen. Gruppledarna har därigenom foregripit handläggningen och styrt in beslutfattandet i närnnden mot en
lösning, med åsidosättande av andra lösningar. Denna beslutsväg strider mot
kommunallagen 8:1 som anger att kommun ska ha god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet och 8:2 som ställer laav på god avkastning. Det är okänt om det av
gruppledarna fijrordade altemativet uppfyller dessa krav. Det framgår av Arhe
Hamednacas yttrande i beslutet att staden ser Slussenområdet som ett "finansieringsproblem". Vidare har ärendet inte beretts tillräckligt eftersom de angivna
gruppledarna faktiskt lovat en utredning av ett altemativ till omdaning av Slussen

't

{..

Godkänt dokument - Martin Schröder. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-09-09. Dnr 2005-08976

sorn innebär nergrävning av tunnelbanan. Någon utredning värd namnet har ej
fürekommit i floljd varav beredning är otillräcklig i foljd varav nu ifrågasatt beslut
strider mot kommunallagen 5 :26. Här noteras Stadsbyggnadsnämndens ledamot
Cecilia Obermüllers uttalande "Emellertid så är frågan huruvida tunnelbanan kan
grävas ned i samband med Slussens omdaning av avgörande betydelse for många
stockholmare. Om detta överhuvudtaget är rnöjligt under detta sekel, så är det nu.
Därfiir är det av yttersta vikt att denna fråga utreds ordentligt, då annars frågan
kommer att fortleva under det nännaste seklet". Instyrandet av omdaningen av
Slussen på ett enda alternativ strider rnot plan- och bygglagens regelsystem framlorallt PBL 1:I,2:1,2:2 och24.Yidare strider beslutet mot grundprincipen i miljöbalken 6:12 som anger kraven på en miljökonsekvensbeskrivning, särskilt punkt
8 som anger att en MKB ska innehålla en sammanfattade redogörelse lor hur bedörnningen gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda val av olika altemativ och
eventuella problem i sarnband med att uppgifterna sammanställdes. Genom instyrandet på ett altemativ redan innan nämndens nu ifrågasatta beslut har sålunda ett
otillåtet åsidosättande av miljöbalkens övergripande regelsystem ägt rurn.

Nämndledamoten Maria Hannäs pekar också på ett intressant problem som inte är
klarlagt överhuvudtaget vilket visar på brister i beslutsunderlaget. Hon erinrar om
stundande klimatftirändringar och att det är av oerhörd vikt att avbördningen av
Mälaren kan öka även med beaktande av eventuell framtida vattenhöjning av Östersjön så att inte vatten från Saltsjön tränger in i Stockholms viktigaste vattentäkt
Mälaren. Hon undrar över hur själva slusskonstruktionen klarar en vattennivå som
är l-2 meter högre än idag. Då noteras, jämfort med högsta vattennivå i Gamla
stan december 2000, att vid en höjning av vattenståndet i Saltsjön med I,2 meter
kommer biljetthallen i Gamla stans tunnelbanestation att översvämmas. Om, sorn
Maria Hannäs undrar, vattennivån ar 2 meter högre än idag så kommer vattnet
tränga in i den öppna tunnelbanan norr om tunnelbaneplattformen fÌir tunnelbanetågen och svämma ner i tunnelbanekulvertama nom:t. Det kan i sammanhanget
noteras att tröskeln for detta katastrofscenario går vid ca 1,5 rn högre vattenstånd i
Saltsjön än iclag. Eftersom en ansvarig stadsbyggnadsnämndsledamot rest frågan
anser klaganden att det är synnerligen arunärkningsvärt att frågan om höjt vattenstånd i Saltsjön och dess påverkan på avbördning av vatten från Mälaren överhuwdtaget inte varit aktuell i tjänsteutlåtandet (där nämns på sid 16 att omdaningen
av Slussen måste klara avbördningen av vattenfrånMalaren, men inget om vatten
från Saltsjön) som ligger som underlag flor det överklagade beslutet och att detta
är en synnerligen allvarlig brist i beslutsunderlaget. Det visar också att beslutet
strider mot den skyldighet Stockholms stad ålagts i lagen om skydd mot olyckor
3:1 att verka for att åstadkomma skydd rnot olyckor.
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