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2011-04-26

Detaljplan för Slussen
Ett förslag till detaljplan för Slussen, del av fastigheten Södermalm 7:85 m fl
inom stadsdelarna Södermalm och Gamla stan, Dp 2005-08976-54, har
upprättats av stadsbyggnadskontoret och ställs ut under tiden 3 maj –
19 juni 2011.
Planförslaget redovisar framtida Slussen med ny trafikanläggning,
vattenområden för möjlig ökad avbördning av Mälaren, ny slussränna, nya
kajer, torg och park samt ny bebyggelse. En miljökonsekvensbeskrivning enligt
miljöbalken har upprättats. Till planen finns också ett antal fördjupnings-PM
som behandlar bl a alternativstudier, olika miljöfrågor, stadsliv och riskfrågor.
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Planförslaget ställs ut vid Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset,
Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider. Kopior av handlingarna kan
erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen under dess öppettider.
Planförslaget visas även under utställningstiden 3 maj – 19 juni 2011 i
Slussenprojektets informationslokal på Sjömanshemmet vid Slussen, Peter
Myndes Backe 3. I informationslokalen finns en modell över planförslaget
samt bilder, illustrationer och tillhörande text. Lokalen håller öppet måndagonsdag kl. 12-18, torsdag kl. 12-20, fredag kl. 12-18 samt lördag-söndag
kl. 12-16. Informationslokalen är bemannad och under lördagar och söndagar
finns dessutom representanter på plats från projektledningen för att svara på
frågor. Informationslokalen håller stängt torsdag 2 juni samt lördag 4 juni –
måndag 6 juni i samband med Kristi Himmelsfärdshelgen och Nationaldagen.
Förslaget finns tillgängligt på projektets hemsida www.stockholm.se/slussen
Eventuella synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen och ska senast sista
utställningsdagen ha inkommit till
Stockholms stadsbyggnadsnämnd
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm.
eller via e-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden, har inte rätt
att överklaga ett eventuellt beslut att anta planen.
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Endast underrättelse om utställning, planhandlingarna finns tillgängliga på
hemsidan.
Länsstyrelsen i Stockholm, Planavdelningen
Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun
Hyresgästföreningen, Region Stockholm
Exploateringskontoret
Fastighetskontoret
Miljöförvaltningen
Södermalms stadsdelsförvaltning
Trafikkontoret
Utbildningsförvaltningen
Stockholm Vatten AB
Fortum Distribution AB
AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad
Storstockholms Brandförsvar
Stadsbyggnadsnämndens handikappråd
Trafikverket
AB Storstockholms Lokaltrafik
Posten AB, Serviceområde Södermalm
Regionplanekontoret
Skönhetsrådet
Stockholm Business Region
Stockholms Hamn AB
Stockholms Stads Parkerings AB
Stockholms Stadsmuseum
Stockholms Studentbostäder
Stokab
Skanova
Stockholms Handelskammare
Nacka kommun
Värmdö kommun
Sakägare enligt fastighetsförteckning
Samfundet S:t Erik
Gamla Stan Sällskapet
Stadsbyggnadsroteln, Stadshuset
SBNs ledamöter och ersättare
Namnberedningen, Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen
Stadsmätningsavdelningen, Geodatasektionen
Stadsmätningsavdelningen, KLM Plangrupp
Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset
Receptionen i Tekniska Nämndhuset
Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och
uppföljning. Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL).
Handlingar och e-post som inkommer till stadsbyggnadskontoret blir allmänna handlingar och
kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna kan komma att läggas ut på
vår webbplats.
Stadsbyggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.
Stadsbyggnadsnämnden är skyldig att till var och en som skriftligen ansöker om det, en gång
per kalenderår, lämna besked om vilka personuppgifter om denne som behandlas. För eventuell
rättelse av felaktiga uppgifter kontakta stadsbyggnadskontoret.

