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Kommunstyrelsen

Detaljplan för flerbostadshus inom Reidmar 7 och 8 laglighetsprövning, mål nr 22111-16
Ärendet
Förvaltningsrätten i Stockholm har förelagt Danderyds kommun att yttra sig
med anledning av att rubricerat ärende (kommunstyrelsens beslut 2016-1003, § 113) överklagats genom laglighetsprövning. I yttrandet bestrider
kommunen att beslutet skulle vara olagligt på någon av de grunder som
klagandena anfört.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta advokat Siv Ann Andermyrs förslag till
yttrande daterat 2017-01-09 och överlämna det till förvaltningsrätten i mål
22111-16 med hemställan om att överklagandena avslås.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03, § 113 att:
1. Kommunstyrelsen godkänner start-PM för projekt Reidmar 7 och 8.
2. Kommunstyrelsen ger Byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ett
förslag till detaljplan i enlighet med start-PM för projekt Reidmar 7
och 8.
3. Kommunstyrelsen beslutar att detaljplanen ska tas fram enligt
reglerna om standardförfarande, Plan- och bygglagen 5 kap 6§.
4. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att
upprätta ett förslag till principavtal om exploatering och försäljning
av mark i enlighet med start-PM för projekt Reidmar 7 och 8.
Beslutet är överklagat och prövas av Förvaltningsrätten i Stockholm i
enlighet med bestämmelserna för laglighetsprövning. Yrkande om inhibition
har avslagits i beslut meddelat av domstolen 2016-10-28. Förvaltningsrätten
har därefter 2016-12-05 förelagt Danderyds kommun att yttra sig över
innehållet i överklagandena. Kommunledningskontoret har anlitat advokat
Siv Ann Andermyr som upprättat förslag till yttrande enligt bilaga 1. I
yttrandet bestrids att beslutet i fråga är olagligt på någon av de grunder som
klagandena har anfört.
Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Lindberg
Kanslichef/kommunjurist
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Advokat Siv Ann Andermyrs yttrande daterat 2017-01-09
Överklagande från 76 kommunmedlemmar enligt klagandeför
teckning
Överklagande från Carolin Robson daterat 2016-10-17

Exp:
Förvaltningsrätten i Stockholm, forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Advokat Siv Ann Andermyr, siv.ann@andermyr.se
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