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Tid
Plats
Justerat

Torsdagen den 6 februari 2014, kl. 16.00 – 17.00
Bolindersalen 9:035, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Torsdagen den 6 februari 2014

Regina Kevius

Tara Twana

Närvarande
Beslutande ledamöter:
Regina Kevius (M), ordföranden
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Andrea Femrell (M)
Per Hagwall (M)
Johan Brege (M)
Björn Ljung (FP) §§ 1-12, 14-53
Christer Mellstrand (C)
Erik Slottner (KD)
Tara Twana (S)
Daniel Helldén (MP) §§ 1-5
Elina Åberg (MP)
Maria Hannäs (V) §§ 1-12, 14-53
Tjänstgörande ersättare:
Gunni Ekdahl (S)
Anders Johnson (FP) § 13
Björn Sund (S)
Tobias Olsson (MP) §§ 6-53
Sebastian Wiklund (V) § 13

för Tomas Rudin (S), vice ordföranden
för Björn Ljung (FP)
för Joel Malmqvist (S)
för Daniel Helldén (MP)
för Maria Hannäs (V)

Ersättare:
Tobias Sjö (M)
Tomi Liljeqvist (M)
Maria Elgstrand (M)
Arne Genschou (M)
Anders Johnson (FP) §§ 1-12, 13-53
Sahar Almashta (FP) §§ 2-53
Annika Johansson Hansson (S)
Tobias Olsson (MP) §§ 1-5
Åsa Öckerman (MP)
Sebastian Wiklund (V) §§ 1-12, 14-53
Dessutom närvarade tf stadsbyggnadsdirektören Niklas Svensson, nämndsekreterarna
Lena Mittal och Maria Stigle, borgarrådssekreterarna Nils Löwenspets och Daniel
Carlsson Mård, stadsbyggnadskontorets avdelningschefer samt handläggande
tjänstemän i de aktuella ärendena.
Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4
Telefon 08-508 27 300. Fax 08-508 27 170.
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
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Stadsbyggnadsnämnden den 6 februari 2014

§ 18
Gasklocka 3 och 4, del av Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen
1:2 m.fl., Hjorthagen, Dnr 2009-11340-54
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och
överlämnar det till kommunfullmäktige för antagande.

2

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 16 december 2013.
Bil § 18
Utlåtandet avser godkännande av förslag till detaljplan för Gasklocka 3
och 4, del av Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 1:2 m.fl. i stadsdelen
Hjorthagen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).
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Beslutsgång

Ordföranden Regina Kevius (M) finner att nämnden beslutar enligt
kontorets förslag.
Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Tara Twana m.fl. (S) enligt följande:
Det planerade tillskottet av bostäder är mycket välkommet och
tornet kommer att bli ett vackert landmärke i det nya området. Det
är emellertid olyckligt att husets höjd och omfång har varit tvunget
att minska då det innebär att förslaget innehåller färre bostäder.
Särskilt uttalande lämnas av Elina Åberg m.fl. (MP) enligt följande:
Platsen där huset är tänkt att uppföras är en passande plats att
bygga högt på och som ersättningshus för befintlig gasklocka, är
detta en bra lösning. Det är dock angeläget att det fortsatta
planarbetet bedrivs med höga ambitioner vad gäller den tilltänkta
byggnadens gestaltning. Det är stor formmässig skillnad på
samrådsförslaget och det förslag som nu ska antas. Det nya
förslaget är i sin gestaltning både lägre och mindre spännande, men
med det inte sagt att det är mindre kvalitativt. Norra
Djurgårdsstaden har goda förutsättningar för att bli både en

2 (3)

Stadsbyggnadsnämnden den 6 februari 2014
uppskattat stadsdel och ett område med en konkurrenskraftig
miljöprofil.
Miljöpartiet har tidigare ställt krav på att bostäderna i området ska
byggas med höga miljökrav och anser att så även bör vara fallet
med områdets höga hus. Inför det fortsatta arbetet med
gestaltningen av huset skulle det dock vara intressant om
stadsbyggnadskontoret kunde pröva förutsättningarna att dra upp
huset och samtidigt omgestalta bygganden så att den får en mer
progressiv och högre utformning i linje med det tidigare
samrådsförslaget.
Underrättelse
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Kommunfullmäktige ska underrättas om beslutet genom utdrag ur detta
protokoll.

3 (3)

