Länsstyrelsen i Stockholms län
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Juridiska enheten
Box 220 67
104 22 STOCKHOLM
Insänds till: Stadsbyggnadsnämnden
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm

Överklagande av Stockholms kommunfullmäktiges beslut 2013-06-10,
ärende § 24 genomförandeavtal och § 25, om antagande av 12 detaljplaner
och 1 förslag till upphävande av del av generalplan för E4/Förbifart Stockholm,
Hanstamotet Dp 2009-18965, Tunnel Hästa Dp 2010-00804, Hjulstamotet Dp
2009-20807, Tunnel Lunda Hjulsta Dp 2010-04710, Tunnel Lunda TDp 201000733, Tunnel Kälvesta TDp 2010-00866, Vinstamotet Dp 2009-18963, Tunnel
Vinsta TDp 2010-00870, Tunnel Grimsta Dp 2010-00868, Tunnel Sätra Dp 200917150, Del av Sätra 2:1 Dnr 2011-03365, Norr om trafikplats Kungens Kurva
TDp 2009-17149, Anslutning till Skärholmsvägen Dp 2009-17151
Föreningen ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen, överklagar härmed ovan angivna
beslut och yrkar att Länsstyrelsen upphäver de aktuella detaljplanerna. Vi anför som skäl
bland annat att synpunkterna i våra yttranden till Stockholms stadsbyggnadskontor/nämnd
över de utställda detaljplanerna december 2012 och mars 2013 och samråd oktober 2011
inte beaktats (se bilaga 1, 2 och 3). Förbifart Stockholm går i ett flertal avseenden mot
Miljöbalken.
Detta ärende har en mycket omfattande, ofta svårtillgänglig dokumentation och har många
juridiska aspekter. Vi söker därför anstånd till 20 september, vilket är nödvändigt för att vi
skall kunna insända en relevant och överskådlig komplettering av vårt överklagande
innehållande grunder och skäl. Sommar, semestrar, planlagda resor gör också att
kommunikation med personer inom och utanför föreningen försvåras.
I ARGs komplettering kommer vi att kommentera nedanstående aspekter (kallade
överklagandepunkter) som har bäring på detaljplanerna för Förbifart Stockholm.
Detaljplanerna och följdverkningarna av dessa bryter enligt vår mening, av en rad skäl,
mot svensk lagstiftning mm. Vi anser även att fakta/kunskaper framkommit sedan senaste
omarbetandet av detaljplanerna och som kommunfullmäktige borde ha fått ta del av inför
besluten, sk sakomständigheter.
Överklagandepunkter (fler kan tillkomma)
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplanernas och arbetsplanens gemensamma MKB
Nollalternativet
Klimateffekter, klimatmål
Bilparken, nya bedömningar krävs
Transportpolitiska mål
Samhällsekonomiska beräkningar
Hälsoaspekter

•
•
•

Finansiering
Utveckling och tillväxt
Rekreationsvärden och Friluftsliv, Mälaren med öar och strandområden,
Järvafältet och 4 naturreservat
• Konsekvenser för barn
•
•
•
•

Mälaren, dricksvattentäkt
Mälaren, miljökvalitetsnormer
Råcksta träsk, vattenkvalitet
Strandskydd

•
•
•

Friskluftsintag och permanent väg till eldriftsutrymme i Grimsta naturreservat
Vegetation och biotoper, grundvattenpåverkan i Grimsta naturreservat
In- och utförselhamnar och landtransporter vid Lövsta?, Tyska Botten?

•
•
•

Kollektivtrafikeringen på leden
Kollektivtrafikandel i regionen
Total påverkan på resvanor och trafikrörelser i regionen

•
•
•
•
•
•

Tunnelsäkerhet, godstransporter, olyckor, utrymning mm
Omledningsvägnät
Köbildning i ytvägnät och Förbifart Stockholm
Luftkvalitet vid och i tunnlar
Trafikökning Bergslagsplan, Bergslagsvägen norr
Störningar under byggfasen

•
•
•
•
•
•

Vinsta trafikplats
Lunda trafikplats
Hanstamotet
Häggviksmotet
Hjulstamotet
Akallalänken

•
•
•
•

Igelbäcken
Hansta naturreservat
Hansta Natura 2000
Sätraskogens naturreservat

Övriga grunder och sakomständigheter: (fler kan tillkomma)
•
•
•
•
•
•

Sprängsten som avfall, dess förvaring och användning
Luftkvalitén i Stockholms län
Medborgarnas varning och skydd vid gasgivande olyckor i tunnlarna
Tyska Botten som ”stor hamn” under minst 10 års tid
Marinarkeolgiska behov i Mälaren
Grimsta naturreservat – grundvattenpåverkan i våt- och översilningsmarker

Undertecknad originalhandling skickas med post
Hässelby 4 juli 2013
Med vänliga hälsningar
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Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen,
mobil: 070 – 976 70 46
e-post: stig.r.sjostedt@telia.com
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Bilagor:
1)

Utställning/Granskning Förbifart Stockholm, samtliga detaljplaner, december 2012
Yttrande från ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

2)

Utställning av planförslag, Hjulstamotet Dp 2009-20807, tunnel Hästa Dp 2010-00804
samt Hanstamotet Dp 2009-18965, mars 2013
Yttrande från ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

3)

Plansamråd om Förbifart Stockholm, samtliga detaljplaner, oktober 2011
Yttrande från ARG, Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen

4)

ARGs stadgar

