
 Ansökan om planbesked 

 Ny eller ändrad detaljplan 
Stadsbyggnadskontoret 
 

 Box 8314  104 20 Stockholm   

 Besöksadress: Fleminggatan 4  

 E-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se  

 www.stockholm.se  

 

Fastighet   (Fler än en fastighet kan beröras och alla tas då upp i ansökan)                Information om blanketten, se sid 2 

Fastighetsbeteckning 

Tomter Morkullan 38 och 39 
Gatuadress Stadsdel 

Birger Jarlsgatan 104 Östermalm 

 Sökanden    

Företag Personnr / Organisationsnr 

HSB brf Morkullan 702001-4572 
Namn (för- och efternamn) Telefon (dagtid) 

Robert Hammarstedt 010-450 10 60 
Adress Postnummer Postort 

Birger Jarlsgatan 104G 11420 Stockholm 
E-postadress 

roberthammarstedt@gmail.com 

 Fastighetsägare   (om annan än sökande) 

Företag Personnr / Organisationsnr 

            
Namn (för- och efternamn) E-postadress Telefon (dagtid) 

                  
Adress Postnummer Postort 

                  

 Fakturamottagare   (om annan än sökande)   

Företag Namn (för- och efternamn) 

            
Referens Personnr / Organisationsnr Förvaltningsnummer 

1
 Kopplingsbegrepp 

1
 

                        
Faktureringsadress Postnummer Postort 

                  
1
 Endast för kommunalt bolag/förvaltning 

 Projekt   (Sökandens önskemål. Kort beskrivning av projektet. Enkel skiss på förslag, bifogas ansökan) 

Beskrivning av åtgärd 

Se bilaga. 

Avgift för planbesked (Plan- och bygglagen 12 kap 8§) kommer att tas ut enligt gällande taxa (se hemsidan). 

Underskrift   (Betalningsansvarig) 

Ort, datum Namnteckning Namnförtydligande 

             

 Uppgifterna som du lämnar på denna blankett, kommer att användas av Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun vid 
behandling av ärendet. Vi behandlar personuppgifterna om dig enligt personuppgiftslagen (PuL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har 
du rätt att, på skriftlig begäran, få information och rättelse av de uppgifter som behandlas. 

Ankomststämpel 
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Information 

Blanketten ska användas för begäran om planbesked vid ansökan om ny eller ändrad detaljplan. 

 

Vilka handlingar behövs? 

De dokument som vanligtvis behövs till en ansökan är: 

 Karta som visar förslagets utbredning 

 Beskrivning av förslagets huvudsakliga ändamål och syfte 

 Om åtgärden avser ett byggnadsverk behövs en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och 

ungefärliga omfattning. 

 

Anvisningar till blanketten 

Fyll i de delar som är relevanta för din ansökan. Fastighetsbeteckning, sökande samt betalningsansvarig 

ska alltid fyllas i. Blanketten ska skrivas under. 

 

Fastighetsbeteckning 

Består av ett kvartersnamn och ett nummer, ex Klamparen 2 

 

Fastighetsägare 

Namn och adressuppgifter på fastighetsägare ska anges om den som ansöker inte äger fastigheten. Om 

det är flera ägare till fastigheten ska samtliga ägare anges (kan även göras i separat förteckning).  

 

Fakturamottagare 

Faktureringsadress till annan än sökande godtas endast om fullmakt lämnas.  

 

Beskrivning av projekt 

Kort beskrivning av önskad åtgärd, vilket ändamål som avses med förslaget, ex bostäder, kontor etc. 

Detta kan även göras i separat dokument som bifogas ansökan. Om åtgärden innehåller byggnadsförslag 

behövs ett underlag i text och bild som även beskriver byggnadernas volym och karaktär.  

 

Underskrift 

Ansökan ska alltid skrivas under. Den som skriver under planansökan är också ansvarig för att avgiften 

betalas.  

 

Vad händer sedan? 

Efter att ansökan kommit in till stadsbyggnadskontoret skickas ett bekräftelsebrev ut om att ansökan är 

mottagen. Här anges även kontaktperson. Inom fyra månader från det att tillräckliga handlingar kommit 

in (enligt PBL 5 kap. 3-4§) kommer beslut om planbesked att ges. 

 

Avgift 

Ett beslut om planbesked är förenat med en kostnad enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa (PBL 

12 kap. 8§). Mer information finns på stadsbyggnadskontorets hemsida. Faktura för planbeskedet 

skickas separat. Avgiften ska vara betald innan ett eventuellt planarbete påbörjas. 
 

 



Ansökan om detaljplaneändring 
 

HSB brf Morkullan i Stockholm ansöker härmed om att få ändra detaljplanen enligt följande.  

 Bekräfta befintlig bebyggelse som idag ligger på prickad mark och således är planstridig 

 Våningsbestämmelsen upphör vilket tillåter inredning av vind och källare som således tillåter 

en utökning av bostadsyta. 

 Tillåta en sänkning av marknivån för del av fastighet längst nordlig fasad mot Valhallavägen 

så att fönster och dörrar kan anordnas i fasad mot Valhallavägen. 

 Bekräftad byggrätt för underbyggt bjälklag för redan uppförd terrass då föreningen behöver 

utökade förrådsutrymmen. 

Syfte 

Föreningens snittlägenhet är idag 37,5 kvm där majoriteten av boende är unga och studerande. Med 

denna ändring skulle föreningen kunna skapa ca 1700 kvm mer bostadsyta inne i innerstan. Vilket är 

välbehövt i området speciellt med närheten till KTH. Syftet med att sänka marknivån intill nordlig 

fasad mot Vallhallavägen är att kunna skapa ytterligare ca 15 nya små bostäder, potentiellt 

studentbostäder. Ambitionen är att detaljplaneändringen skall kunna bidra/vara en del av norra 

Valhallavägens utveckling. Förutom detta vill vi bekräfta en stor del av bebyggelsen inom Morkullan 

39 och en mindre inom 38, som idag är planstridig och befinner sig på prickad mark och saknar 

således rätt att återuppföras vid olycka.  

Föreningen vill även ställa en frågan om det finns möjlighet att eventuellt ingå i en av Norra 

Valhallavägens nya detaljplaner när dessa upprättas. 
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