PM Rotel II (Dnr KS 2020/928)

Överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 23
mars 2020 § 18 gällande detaljplan för del av Siljan 5
m.m. i stadsdelen Årsta, mål nr P 3281-20 (DP 201706795-54)
Yttrande till Nacka tingsrätt, Mark-, och miljödomstolen
Svarstid den 1 oktober 2020
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämnas yttrande i mål
nr P 3281-20 enligt stadsledningskontorets förslag, bilaga till promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Joakim Larsson anför följande.
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2020 § 18 att anta detaljplan för del av
Siljan 5 m.m., längs Tavelsjövägen, i stadsdelen Årsta (ca 80 bostäder), DP 201706795-54. Beslutet har överklagats till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen har förelagt staden att yttra sig över vad som står i överklagandena. Staden har beviljats anstånd till den 1 oktober 2020 med att inge yttrande. Stadsledningskontorets juridiska avdelning har upprättat ett förslag till yttrande.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets juridiska avdelning. Samråd har skett
med stadsbyggnadskontoret.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överlämnas yttrande i mål nr
P 3281-20 enligt stadsledningskontorets förslag, bilaga till promemorian.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Stockholm den 23 september 2020
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JOAKIM LARSSON
Bilaga
Stockholms stads yttrande i mål nr P 3291-20
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 23 mars 2020 § 18 att anta detaljplan för del av
Siljan 5 m.m., längs Tavelsjövägen, i stadsdelen Årsta (ca 80 bostäder), DP 201706795-54. Beslutet har överklagats till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
Mark- och miljödomstolen har förelagt staden att yttra sig över vad som står i överklagandena. Staden har beviljats anstånd till den 1 oktober 2020 med att inge yttrande. Stadsledningskontorets juridiska avdelning har upprättat ett förslag till yttrande.
Beredning
Ärendet har beretts av stadsledningskontorets juridiska avdelning. Samråd har skett
med stadsbyggnadskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2020 har i huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att som yttrande överlämna stadsledningskontorets förslag till yttrande, bilaga 1, samt förklarar att protokollet i detta ärende omedelbart justeras.
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