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Till
Stadsbyggnadsnämnden

SVAR TILL LÄNSRÄTTEN I STOCKHOLMS LÄN
AVSEENDE LAGLIGHETSPRÖVNING ENLIGT
KOMMUNALLAGEN AV STADSBYGGNADSNÄMNDENS BESLUT DEN 14 MAJ 2009 GÄLLANDE
ÄRENDET ”SLUSSEN – STÄLLNINGSTAGANDE
INFÖR FORTSATT ARBETE”.

Förslag till beslut

Godkänt dokument - Susanne Lindh. Stadsbyggnadskontoret Stockholm. 2009-09-07. Dnr 2005-08976

Stadsbyggnadsnämnden godkänner bifogat yttrande som svar till länsrätten i
Stockholms län i ärendet avseende laglighetsprövningen enligt kommunallagen av
nämndens beslut den 14 maj 2009 gällande ärendet ”Slussen – Ställningstagande
inför fortsatt arbete”.

Susanne Lindh
Torsten Malmberg
tf

Katrin Berkefelt

Sammanfattning
Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 14 maj 2009, i ett gemensamt ärende med
exploateringsnämnden och trafik- och renhållningsnämnden, om ställningstagande
inför fortsatt arbete med projektet Slussen. Ställningstagandet innebär att ett
utformningsförslag för framtida Slussen från Foster+Partners och Berg
Arkitektkontor ska ligga till underlag för det fortsatta arbetet.
Svante Forsström m fl har överklagat nämndens beslut. Stadsbyggnadskontoret
föreslår att bifogat förslag till yttrande ges in till länsrätten i Stockholms län med
anledning av laglighetsprövningen.

Bilaga 1: Förslag till yttrande.
Bilaga 2: Överklagande av nämndens beslut 2009-05-14.
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Utlåtande
ÄRENDET

Stadsbyggnadsnämnden har vid sammanträde den 14 maj 2009 fattat beslut om
Slussens framtida inriktning. Arbetet ska framöver drivas i den riktning som
föreslagits av Foster+Partners och Berg Arkitektkontor. I samma ärende
beslutades också att andra externt framtagna förslag inte skulle utredas vidare.
Svante Forsström m fl har i skrift till länsrätten i Stockholms län överklagat
nämndens beslut, se bilaga 2. Svante Forsström m fl har yrkat att nämndens beslut
upphävs. I överklagandet görs i huvudsak gällande att beslutet strider mot
kommunallagen, plan- och bygglagen samt miljöbalken.
I förslaget till yttrande, se bilaga 1, bestrids klagandenas yrkande och bemöts vad
dessa har anfört.

ÄRENDETS BEREDNING

Stadsledningskontorets juridiska avdelning har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret utarbetat förslag till yttrande, se bilaga 1.

STADSBYGGNADSKONTORETS SYNPUNKTER
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Stadsbyggnadskontoret anser att yttrande från stadsledningskontorets juridiska
avdelning väl beskriver ärendet och ansluter till de där beskrivna ställningstagandena.
Mot redovisad bakgrund föreslår kontoret att stadsbyggnadsnämnden beslutar att
som yttrande till länsrätten i Stockholms län, i mål om laglighetsprövning av
stadsbyggnadsnämndens beslut om ställningstagande avseende Slussen, åberopa
av stadsledningskontorets juridiska avdelning upprättat förslag till yttrande,
bilaga 1.

