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Överklagande i fråga om detaljplan för ·Sicklaön
78:3, Henriksdals skola, ·Nacka kommun
1 bilaga
Reger ingens beslut

Regeringen avslår överklagandena.
Ärendet

Kommunfullmäktige i Nacka kommun beslutade den
16 december 1996 att anta detaljplan för Sicklaön
78:3, Henriksdals skola i kommunen.
Sedan kommunfullmäktiges beslut överklagats beslu
tade Länsstyrelsen•i Stockholms _län den 17 mars
1997 att avslå överklagandena och fastställa be
slutet att anta detaljplanen, se bilagan.
Lokala Hyresgästföreningen på Henriksdalsberget samt
"--" och "--" har överklagat länsstyrelsens beslut.
De yrkar att länsstyrelsens besi�t upphävs och att
skolbyggnaden genom kommunens försorg rustas upp
för att kunna användas av de ·boende i området för
olika .ändamål.
Lokala Hyresgästföreningen har kompletterat sitt
överklagande med namnlistor.
Skälen för r eger ingens bes1ut

Regeringen finner att detaljplanen inte kan anses
innebära sådana olägenheter för de närboende att
planen inte kan godtas. Vad klagandena anfört utgör
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inte heller i övrigt skäl att upphäva beslutet att
anta planen. överklagandena bör därför avslås.
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Boverket
lansstyrelsen (handlingar återsänds)
Lokala Hyresgästföreningen på Henriksdalsberget,
c/o "--", Henriksdalsringen 11,
131 32 NACKA
"--" och "--" Henriksdals
ringen 25, 5 tr, 131 32 NACKA
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Överklagande av beslut att anta detaljplan för Sicklaön 78:3,
Henriksdals skola, Nacka kommun
BESLUT
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Länsstyrelsen avslår överklagandena och fastställer enligt 13 kap' 8 § första
stycket plan och bygglagen (1987: 10), PBL, beslutet att anta detaljplanen.

BAKGRUND
Kommunfullmäktige iNacka kommun beslutade den 16 december 1996,
§ 322, att anta en detaljplan för Sicklaön 78:3, Henriksdals skola.
Planområdet omfattar i huvudsak en tomt där den nedlagda Henriksdals
skola är belägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnad av
de gamla skollokalerna till bostäder fört ex småhushåll. Byggrätten är i
princip begränsad till den befintliga skolbyggnaden med vissa komplette
ringar. Planområdets södra del består av parkmark/lekplats i överens
stämmelse med nuvarande användningssätt.
Beslutet har överklagats av "--" och "--" samt Lokala Hyresgästföreningen
Henriksdalsberget. De har anfört i huvudsak följande. Beslutet strider mot
de boendes på Henriksdalsberget vilja. Skolan och den skyddade miljön på
innergården bör bevaras. De nya bostäderna kommer att medföra störningar
i form av bl a buller och ökad trafik samt inkräkta på barnens
lekmöjligheter. De instämmer i de reservationer som lämnades vid
kommunens beslut.
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