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Överklagande 
 
Beslut som överklagas 
Kommunfullmäktiges i Stockholm beslut 2021-02-01 att anta förslag till detaljplan för Marievik 15 
m.fl. i stadsdelen Liljeholmen i Stockholm. Dnr: Dp 2010-14465-54. 
 
Klagande 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande 
ideell förening med cirka 7000 medlemmar. Föreningen verkar för att sprida och förmedla kunskap 
om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja 
detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i 
nutida stadsplanering. SBF avgav yttrande över förslaget  till detaljplan för Marievik 15 m.fl. vid 
granskning nr 2 (yttrande daterat 2020-08-11). 
 
Yrkande 
 att kommunfullmäktiges beslut att anta förslaget till detaljplan upphävs. 
 att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av projektets effekter för 

kulturmiljön som underlag för mark- och miljödomstolens bedömning, både av rivningarna av 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och av påverkan på berörda uttryck för riksintresset 
Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115).  

 
Motivering/sammanfattning 
 Den ännu väl sammanhållna stadsbilden i Stockholm hotas av att splittras och förvanskas av 

mycket höga hus, nu genom detta projekt i Marievik. SBF anser att planförslagets genomförande 
skulle leda till stora negativa effekter för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 
15) och därmed innebära påtaglig skada enligt miljöbalken, MB, 3 kap. 6§.  Förslaget strider också 
mot plan- och bygglagen, PBL, 2 kap. 6§ p.1. Av förarbetena till 3 kap. MB framgår att ett 
helhetsperspektiv ska läggas på vad som är en lämplig utveckling i hela det geografiska område 
som riksintresset omfattar. Exploateringen i form av ett kluster med mycket höga hus i olika 
höjder innebär en ny form av stadsutveckling. Denna bör bedömas inte bara genom ett enstaka 
planärende utan det bör prövas på en översiktlig nivå om denna princip för förändring av stadens 
siluett är godtagbar utan att förorsaka påtaglig skada på riksintresset.  

 En förutsättning för projektet är rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, dessutom så sent 
byggda som på 1980-talet, bl.a. ett unikt och välbevarat kontorshus som är ett av få exempel på 
high-techinfluerad arkitektur.  Rivningen av dessa byggnader strider mot PBL 9 kap. 34§ samt det 
nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och det av riksdagen antagna Arkitekturpolitiska 
målet. En annan aspekt är att  rivning av fullgoda byggnader innebär slöseri med resurser vilket 
strider mot PBL 2 kap. 3§ p.3 samt mot det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan och det Arkitekturpolitiska målet.   

 Det är anmärkningsvärt att staden inte anser att en miljöbedömning enligt PBL 4 kap. 34§ och MB 
6 kap. 11§ behövs för detaljplanen till följd av den risk för betydande miljöpåverkan på 
stadsbilden som planförslaget med dess kluster av höga hus medför samt rivningar av byggnader, 
grönklassade av Stadsmuseet.   

 Planförslaget med dess mycket höga hus, dess skuggiga och blåsiga markmiljö och brist på friytor 
uppfyller inte alls de krav som bör ställas på en god livsmiljö. Det är anmärkningsvärt att Staden 
står bakom en detaljplan som kommer att innebära mycket låg stadsbyggnadskvalitet vilket strider 
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mot PBL 2 kap. 7§ p.3,4 samt mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och FN:s 
barnkonvention, fr.o.m. 2020 lag i Sverige. Staden har inte ens genomfört en 
barnkonsekvensanalys. 

 SBF anser, i motsats till vad som hävdas i planbeskrivningen, att planförslaget i flera avseenden 
inte följer översiktsplanen, Förslaget strider mot inriktningen vad gäller  på anpassning till 
stadsbilden, rivningarna av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och avsaknaden av hänsyn till 
barns behov.  

 
Motivering/utveckling av grunderna 
 
Planförslaget innebär negativ påverkan på riksintresset 
Planområdet ligger i ytterstaden, dvs. utanför riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården 
(AB15) men även åtgärder utanför riksintresseområdet kan påverka detta negativt. I detta ärende 
berörs aspekter som ingår i uttrycket Andra Stockholmska särdrag: 
 

Anpassningen till naturen. Bebyggelsen kommer att bryta mot den i huvudsak rådande 
anpassningen till stadens topografi vilket försämrar läsbarheten av staden och som blir särskilt 
tydlig genom den fria sikten över stadens vattenrum. 
 
Fronten mot vattenrummen. Den stora skalan och bebyggelsegruppens karaktär med mycket 
höga hus i olika höjd skiljer sig kraftigt från byggnadstraditionen utmed stadens vattenrum. 
 
Vyerna från viktiga utsiktspunkter, blickfång. Den nya bebyggelsegruppen kommer att vara väl 
synlig på stora avstånd från många utsiktspunkter i staden och kommer genom 
skalförskjutningen  innebära en kraftig kontrast i stadsbilden.  
 
De tydligt avläsbara ”årsringarna” i stadsväxten. Ett renodlat verksamhetsområde med 150-
årig kontinuitet rivs delvis och omvandlas vilket betyder att en tydlig årsring försvinner.  
 
Stadssiluetten med den begränsade hushöjden där i stort sett bara kyrktornen och offentliga 
byggnader tillåtits höja sig över mängden. Marievik, med höga hus upp till 32 våningar, 
kommer att innebära en kraftig kontrast i stadsbilden. De höga husen bildar dessutom ett kluster 
med en koncentration av höga byggnader i olika höjder vilket är en ny typ av storskalig 
husgrupp som inte förekommer tidigare i Stockholm. Detta kluster innebär såldes ett steg in i en 
ny form av stadsutveckling som bör bedömas inte bara genom ett enstaka planärende utan som 
bör prövas på översiktlig nivå som princip för förändring av stadsbilden och stadens siluett mot 
bakgrund av riksintresset.  
 

Stockholms stadsbild har en mjukt varierande siluett som följer terrängen. Siluetten kännetecknas av 
höjdmässigt relativt enhetliga bebyggelseområden med enstaka accenter enligt den europeiska 
stadsbyggnadstraditionen. De smäckra kyrktornen, stadshustornet (106 m), Hötorgshusen (61 m) och 
Wennergren center (74 m) är exempel på högre symbolbyggnader som förstärker intrycket av den 
måttliga skalan. Den sammanhållna siluetten som följer skärgårdslandskapet och dess topografi blir 
särskilt tydlig genom det perspektiv man får på staden genom alla vattenytor.  
    
Av aktuella projekt med skyskrapor, förutom Marievik, kan nämnas de nu uppförda Tors torn samt 
Hjorthagen och Telefonplan. Projekt efter projekt aktualiseras som innebär ett kraftigt brott mot den 
hittills rådande stadsbyggnadstraditionen i Stockholm. Den samlade effekten för vår huvudstads 
egenart blir att den harmoniska stadsbilden framvuxen under sekler splittras och förvanskas.  
 
SBF anser sammanfattningsvis att planförslagets genomförande skulle innebära stora negativa effekter 
för uttrycket Andra Stockholmska särdrag i riksintressebeskrivningen. Det finns anledning att här 
hänvisa till de preciseringar som gjorts av  begreppet påtaglig skada.  
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I regeringens proposition med förslag att införa miljöbalken anför lagstiftaren angående riksintressen: 
”Med uttrycket ´påtagligt kan påverka´ […] utesluts bagatellartad påverkan. Endast sådana åtgärder 
åsyftas som kan ha bestående negativ inverkan på det aktuella intresset…” I propositionen anges vad 
gäller riksintressen också att "Bestämmelsen är vidare avsedd att skydda sådana kulturmiljöer som 
dokumenterar olika utvecklingsperioder i vårt lands historia". (Prop. 1997/98:45, del 2, p. 5.13, 3 kap. 
2§, sid. 30 resp. 6§, sid. 33).  
 
I Naturvårdverkets allmänna råd  om påtaglig skada anges: ”Påtaglig skada på natur- eller kulturmiljön 
kan uppstå om en åtgärd kan mer är obetydligt skada något eller några av de natur-, kultur- eller 
friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset. […] En negativ påverkan som är irreversibel med 
avseende på något värde som utgör grunden för riksintresset bör som regel anses utgöra påtaglig skada 
på natur- eller kulturmiljön”. (NFS 2005:17). Riksantikvarieämbetet anser att påtaglig skada kan 
uppstå om: ”en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som utgör grunden för 
riksintresset” samt om ”den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt 
värde som riksintresse”. (Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6§ miljöbalken. Handbok 
2014, sid. 53)  
  
Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets tolkningar av begreppet påtaglig skada ansluter sig 
således väl till lagstiftarens mening. SBF tolkar uttalandena så att all påverkan som inte kan anses 
bagatellartad innebär risk för påtaglig skada vilket innebär en låg tröskel för påtaglig skada samt att 
syftet med lagstiftningen är att skydda riksintressena mot alla sådana åtgärder som medför irreversibel 
skada på riksintresset. Vidare är det inte bara de kulturhistoriska värdena i sig exempelvis byggnader 
utan platsens hela innehåll som vittnesbörd om ett historiskt skeende som ska skyddas.  
 
Mot bakgrund av dessa tolkningar av innebörden av begreppet påtaglig skada bedömer SBF att ett 
genomförande av planförslaget skulle medföra påtaglig skada på riksintresset för Stockholms 
innerstad med Djurgården med hänsyn till dess negativa påverkan på stadsbilden enligt flera aspekter 
för uttrycket Andra Stockholmska särdrag samt eftersom rivningarna och utvecklingen av området 
innebär att vittnesbörden om ett historiskt skeende, en årsring, försvinner, dvs. ett irreversibelt 
ingrepp. Förslaget strider också mot 2 kap. 6§ p.1 där det anges att planläggning ska ske på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan.  
 
Den kumulativa effekten av alla aktuella höghusprojekt innebär en successiv kraftig förändring av  
stadsbilden och stadens siluett. Dessa förändringar sker steg för steg utan att principfrågan om 
huruvida stadens höjdskala ska förändras har prövats på ett samlat sätt i en demokratisk process. 
Denna avsaknad av helhetsperspektiv innebär att riksintresset successivt och alltmer skadas påtagligt. 
Av förarbetena till MB 3 kap. framgår att ett helhetsperspektiv ska läggas på vad som är en lämplig 
utveckling i hela det geografiska område som riksintresset omfattar. Detta betyder att en exploatering 
av den art som föreslås inte bara ska bedömas i sig utan som princip för förändring av stadsbilden och 
stadens siluett.  
 
Rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader strider mot plan- och bygglagen och miljömålen 
I planområdet ligger idag kulturhistoriskt värdefulla byggnader som avses rivas för att ersättas av ny 
bebyggelse.  Ett unikt och välbevarat kontorshus (M15), ett av de viktigaste arkitektoniska verken och 
ett av få exempel på high-techinfluerad arkitektur i Stockholm från tiden kring 1980 rivs. Byggnaden 
har högt kulturhistoriskt värde och är grönklassat av Stadsmuseet. I planhandlingen Marievik, 
Liljeholmen Stockholm. Kulturhistoriskt underlag för detaljplanearbete och antikvarisk 
konsekvensbeskrivning anges att rivningen innebär påtagligt negativa konsekvenser. Ett tidstypiskt och 
välbevarat parkeringshus (M29) avses också rivas. Byggnaden hör till en hotad byggnadskategori med 
få skyddade och klassade exempel. Även denna byggnad är grönklassad av Stadsmuseet. En 
kontorsbyggnad (M23) som bedöms har stor betydelse för karaktären i området och är gulklassad av 
Stadsmuseet avses delvis rivas och byggas till. Ytterligare en byggnad (M22) avses rivas, en byggnad 
som vittnar om stålepoken i Marievik på 1900-talet och den förvandling området genomgick på 1980- 
och 90-talen. I konsekvensbeskrivningen påtalas att ”omvandlingen av 1980-talsmiljön som helhet ger 
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märkbara negativa följder för kulturvärden” samt att ”de historiska sambanden i Marievik, knutna till 
1980-talets verksamhetsområde, försvagas.” 
Planförslaget innebär alltså ett kraftigt ingrepp i en kulturmiljö, en årsring i Stockholms historia. 
Rivningarna av de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna och ingreppet i kulturmiljön strider mot 
PBL 9 kap. 34§. Det strider också mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det 
anges att ”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap  bevaras, används och utvecklas” samt det 
Arkitekturpolitiska målet där det anges att ”estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till 
vara och utvecklas.” 
  
En annan aspekt är det slöseri med resurser som rivningar av tekniskt goda funktionsdugliga  
byggnader innebär, i detta fall byggnader som inte har mer än fyra decennier på nacken. En självklar 
utgångspunkt vid förändring i befintliga bebyggelsemiljöer med byggnader i gott tekniskt skick bör 
alltid vara: Hur skulle dessa byggnader kunna återanvändas på ett bra sätt? Vid allt byggande bör 
livscykelperspektivet inte bara avse det enskilda byggnadsverket utan bör omfatta hela processen, även 
rivningar som föregår bygget som innebär förlorad energi. Vi vill hänvisa till forskning som visar att 
klimatbelastningen är lika stor i byggprocessen som vid drift av det färdigbyggda huset under 50 år. 
(Klimatpåverkan från byggprocessen, En rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier, 2014). 
Rivningarna strider mot kravet på en långsiktigt god hushållning med resurser enligt PBL 2 kap. 3§ 
p.3 samt det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och det Arkitekturpolitiska 
målet där det anges att ”hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden.”  
 
Det krävs en miljöbedömning 
Ett genomförande av detaljplanen skulle medföra en drastisk förändring av Stockholms balanserade 
stadsbild, ett av de viktigaste uttrycken för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 
115). Enligt planhandlingen Marievik, Liljeholmen Stockholm. Kulturhistoriskt underlag för 
detaljplanearbete och antikvarisk konsekvensbeskrivning anges som en samlad bedömning av 
konsekvenserna för kulturvården och stadsbilden att ”planförslaget innebär stora negativa 
konsekvenser för kulturvården”. Trots detta bedömer Staden att detaljplanens genomförande inte kan 
antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL 4 kap. 34§ och MB 6 kap. 11§ att en 
miljöbedömning behöver göras. SBF anser att Stadens ställningstagande är anmärkningsvärt och att en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning är nödvändig i detta planärende. 
 
Förslaget innebär låg kvalitet i boendemiljön och strider mot barnkonventionen 
De höga hushöjderna och den höga tätheten, dubbelt så hög som i innerstaden, medför negativa 
effekter för boendemiljöns kvalitet. Höghus ger långa slagskuggor och solstudierna visar också att 
soltimmarna är få, även mitt i sommaren, inom hela det planerade bostadsområdet. Höghus försämrar 
markklimatet genom att kalla vindar mot höghusens fasader bryts och delvis leds ner till marknivån. I 
den extremt täta miljön i Marievik med mycket höga hus skulle de negativa effekterna för 
lokalklimatet med skugga och blåst bli påtagliga. Närmare 10 % av bostäderna får otillräckliga 
dagsljusförhållanden.  
 
I planförslaget anges att större delen av kvartersmarken används som förskolegårdar som till stor del 
kommer att ligga i skugga. Annan utevistelse hänvisas till takterrasser på hög höjd, samtidigt som det 
anges att ”på två av takgårdarna väntas vindförhållanden över gränsen för det tolerabla även för 
kortvarigt stillastående/stillasittande”. I Marievik planeras således en utemiljö med otillräckliga 
friytor, nästan konstant skugga i markplanet och kalla vindar som en följd av de höga hushöjderna. 
Även om man med ”vindskärmar” skulle kunna förbättra förhållandena något på taken anser SBF att 
denna låga standard för utemiljön är oacceptabel. Inte minst drabbas barnen av en så låg standard i 
boendemiljön. Det är anmärkningsvärt att Staden inte ens gjort en barnkonsekvensanalys. 
 
Forskning visar att höghus ger en anonym och otrygg miljö för barn. Utemiljöns utformning och 
tillgänglighet påverkar hur mycket barnen vistas utomhus, något som har stor betydelse för deras 
mentala och fysiska utveckling. Planförslaget med dess mycket höga hus, dess skuggiga, blåsiga 
markmiljö och brist på friytor uppfyller inte alls de krav som bör ställas på en god uppväxtmiljö för 
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barn. Det är anmärkningsvärt att Staden står bakom en detaljplan som kommer att innebära en 
livsmiljö av mycket låg kvalitet. SBF bedömer därför att planförslaget strider mot plan- och bygglagen 
2 kap. 7§ p. 3,4 där det anges att lämpliga platser för lek, motion annan utevistelse ska tillgodoses i 
planeringen. Förslaget strider också mot det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö där det 
anges att ”Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger skönhetsupplevelser och 
trevnad” samt mot FN:s barnkonvention, fr.o.m. 2020 lag i Sverige. 
 
Förslaget överensstämmer inte med översiktsplanen 
I Översiktsplan för Stockholms stad anges följande i avsnittet Kulturmiljö i en växande stad: ”Högre 
byggnader ska infogas med omsorg om stadslandskapets helhetsverkan” samt ”Ett välavvägt 
förhållningssätt är en förutsättning för att garantera en fortsatt förståelse för det historiska landskapet”. 
Som planeringsriktlinjer anges: 

 Kunskap om stadens stadsbyggnadskaraktärer och stadslandskapet ska vara en utgångspunkt vid förändring, 
förnyelse och förtätning i stadens befintliga områden.  

 Bebyggelse som är kulturhistoriskt värdefull och har betydelse för stads- och landskapsbilden ska ses som en 
resurs i stadsutvecklingen.  

 
I avsnittet En socialt sammanhållen stad anges som en av planeringsriktlinjerna: 

 Planeringen av staden ska ha barnets bästa som en av sina utgångspunkter och barnkonsekvensanalyser ska 
användas. 

 
SBF anser att de högre husen innebär en kraftig skalförskjutning med mycket negativ påverkan på 
stadsbilden och dessutom inte i samklang med landskapets topografi. I stället för att se de befintliga 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna som en resurs avses de rivas. Barnets bästa har negligerats i 
förslaget och ingen barnkonsekvensanalys har genomförts. SBF anser därför, i motsats till vad som 
hävdas i planbeskrivningen, att förslaget i flera avseenden inte följer översiktsplanen,  

 
Avslutande kommentar 
Det viktigaste riktmärket för stadsutvecklingen i Stockholm för närvarande tycks vara täthet och 
högsta antal bostäder utan tanke på andra intressen som måste vägas in i stadsbyggnaden som t ex 
Stockholms stadsbild, kulturarvet i övrigt och kvaliteten i de nya miljöer som skapas. Som SBF anger i 
sitt yrkande, bör kommunens beslut att anta detaljplanen upphävas, eftersom förslaget strider mot både 
lagstiftningen och nationella miljömål. Förändringar i staden måste ske med inriktningen att nå ett gott 
samspel med stadens skala och karaktär, att bevara kulturvärden och utveckla en attraktiv stadsmiljö. 
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
   

      
Tomas Nyström           Kristina Berglund   
Ordförande              Adjungerad styrelseledamot   
 
 
 


