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Mål nr P992-22 
 
Svar på föreläggande angående överklagande av beslut om rivningslov för 
Liljeholmsbadet på fastigheten Södermalm 1:23 i Stockholms kommun.  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) har förelagts att avge yttrande över Stockholms 
kommuns överklagande av dom i Nacka tingsrätt (P 7186-21). SBF anför följande: 
 
Kommunen bagatelliserar och negligerar vikten av att värna kulturarvet 
 
Kommunen 
Kommunen hänvisar till plan- och bygglagen 9 kap 34§ och menar att ”Det kan […] inte 
finnas en lagligt grundad skyldighet enligt svensk rätt att bevara en byggnad trots ett högt 
kulturhistoriskt värde, det finns bara en möjlighet för det allmänna när så bedöms lämpligt”. 
Kommunen anför vidare ”Att riva en befintlig byggnad innebär inte samma påverkan på 
omgivningen som uppförande av en ny byggnad”  samt att ”att en rivning av byggnad eller 
del av byggnad vanligen inte innebär en betydande miljöpåverkan, vilket krävs för övriga 
beslutstyper [för rätten att överklaga]”. Kommunen menar också ”att det enligt svensk rätt 
inte finns någon rättslig skyldighet för det allmänna att bevara byggnader ens av det allra 
högsta kulturhistoriska värdet” samt att bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse ”är 
helt och hållet frivillig från det allmännas sida”. 
 
SBF:s kommentar 
Kommunens yttrande visar en anmärkningsvärd brist på insikt om innebörden av lagreglerna 
och brist på förståelse för vikten av att värna vårt kulturarv. Det är vidare anmärkningsvärt att 
kommunen helt negligerar bedömningar från expertorgan som Stadsmuseet och 
Skönhetsrådet.  
 
Riksdagen har antagit långsiktiga mål för hur kulturarvet ska värnas i fortsatt utveckling. I det 
nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö anges att ”Det kulturella, historiska och 
arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och 
landskap  bevaras, används och utvecklas.” I det Arkitekturpolitisks målet anges att ”estetiska, 
konstnärliga  och  kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas”. De nationella målen 
ansluter väl till kulturmiljölagen (1 kap 1§) där det anges att ”Det är en nationell angelägenhet 
att skydda och vårda kulturmiljön, att ansvaret för detta åligger alla aktörer och att 
bestämmelsens syfte är att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en 
mångfald kulturmiljöer.” De nationella av riksdagen antagna målen och kulturmiljölagens 
portalparagraf ger en tydlig anvisning om att plan- och bygglagens hänsyns- och 
varsamhetsparagrafer ska beaktas i prövningar av plan- och byggärenden till skillnad mot 
kommunens avfärdande bedömning.  
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SBF hänvisar också till Riksantikvarieämbetets rapporter 2017, 2018 och 2019 angående 
kommunernas hantering av kulturvärden i plan- och byggprocesser. Ämbetet konstaterar att 
det i kommunerna ofta saknas kunskap om kulturvärden, kompetens att hantera dessa värden 
och insikt om vikten av att tillgodose kulturvärden i de kommunala plan- och 
byggprocesserna samt att två av tre kommuner saknar de förutsättningar som behövs för att ta 
hänsyn till kulturvärden enligt gällande mål och lagstiftning. Det finns därför all anledning att 
domstolarna granskar de lokala bedömningarna av hur kulturvärden hanteras i plan- och 
byggprocesserna.  
 
 
Århuskonventionens syfte är att garantera allmänhetens rätt att få tillgång till rättslig 
prövning 
 
Kommunen 
Kommunen skriver att det saknas stöd i lag för att utöka kretsen av taleberättigade och att det 
sålunda inte finns stöd för föreningars klagorätt för rivningslov. Kommunen menar vidare ”att 
det inte finns någon skyldighet för det allmänna att bevara något byggnadsverk hur 
bevarandevärt det än är.” 
 
SBF:s kommentar 
SBF har i sina överklaganden i ärendet till länsstyrelsen respektive mark- och miljödomstolen 
åberopat Århuskonventionen där det hänvisas till ”allmänhetens rätt att delta i 
beslutsprocesser och rätten att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor enligt rätten i 
denna konvention." I dagens stadsutveckling får miljöorganisationerna allt större tyngd som 
allmänhetens stöd och företrädare, inte minst i kulturarvsfrågor och har därför en viktig roll 
att föra allmänhetens talan enligt Århuskonventionens intention. I Århuskonventionen anges 
inte några begränsningar i arten av ärenden, t.ex. att rivningslov skulle undantas. Rivning av 
en byggnad har dessutom, typiskt sett, en betydligt större påverkan på kulturmiljön än 
exempelvis vid ett bygglov för en ändring av en byggnad. 
 
Av regeringens proposition 2009/10:184 framgår att en av de tre grundpelarna för 
konventionen är "allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor". Vidare anges att 
konventionens bestämmelser utgör en minimistandard för rättigheterna samt att 
miljöorganisationer har en särskilt viktig roll att föra allmänhetens talan. Enligt artikel 9.2 i 
konventionen "är konventionens parter skyldiga att se till att den berörda allmänheten som har 
tillräckligt intresse ... har rätt att få sådana beslut som omfattas av artikel 6 prövade i domstol. 
Icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd och som uppfyller de krav som ställs i 
nationell rätt tillerkänns uttryckligen denna talerätt..." I propositionen anförs också att EU-
domstolen har påpekat att de nationella reglerna måste säkerställa en omfattande rätt till 
rättslig prövning.  
 
SBF hänvisar här också till Högsta domstolens dom (Ö 4925-11) där domstolen påtalar 
Århuskonventionens syfte att ge miljöorganisationer, som är verksamma på ett sådant sätt att 
de kan anses representera allmänheten när det gäller bevakning av allmänna naturskydds- 
eller miljöskyddsintressen, en omfattande och lättillgänglig möjlighet att överklaga samt att 
bedömningen bör vara generös när det gäller dessa  organisationers rätt att överklaga eftersom 
de grundar sin talerätt på att de företräder allmänhetens intressen.   
 
I detta sammanhang vill SBF hänvisa till professorn i miljörätt Jan Darpö som i en artikel 
Allmänna och enskilda intressen - om prövningens omfattning vid överklagande av 
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detaljplaner (2013-10-09) skrev följande: "Rättsutvecklingen när det gäller tillgången till 
rättslig prövning av miljöbeslut har varit snabb i Sverige. Det har i stor utsträckning berott på 
att EU-domstolen under senare år tydligt har agerat för att enskilda och miljöorganisationer 
ska ha möjlighet att i domstol utmana beslut som rör deras intressen. Den unionsrättsliga 
praxisen har fått stort genomslag i Sverige, där inte minst MÖD gått i bräschen för att vidga 
klagorätten".   
 
SBF har i sina överklaganden i detta ärende hänvisat till domar där föreningen tillerkänts 
klagorätt i rivningslov nämligen för fastigheten Västra Värlinge i Trelleborgs kommun (MMD 
P 58-21) och för fastigheten Skogsbrynet 2 i Katrineholms kommun (MMD P 1043-21). SBF 
hänvisar i det följande till ytterligare domar: 
 
SBF har tillerkänts klagorätt vad gäller rivningslov för fastigheten Fågelbärsträdet 12. 
Domstolen skriver att ”beslut om rivningslov aktualiserar många gånger hänsynstaganden 
som mer tydligt är relaterade till kulturmiljön”. Byggnaden som rivningslovet avser är 
markerad med grönt på Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta och är sålunda ett i 
hög grad jämförbart ärende med Liljeholmsbadet – en kulturhistoriskt värdefull byggnad, 
grönmarkerad och belägen inom riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården.  
 
SBF har tillerkänts klagorätt vad gäller bygglov som innefattar rivning av en  byggnad för 
fastigheten Nordstan 13:4 i Göteborgs kommun (MMD P 1983-20). Domstolen konstaterar att  
”aktuella åtgärder ska vidtas inom ett område som hyser särskilt höga kulturvärden. Delar av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse på innergården kommer att rivas och ersättas med nya 
byggnader. […]Det av nämnden meddelade beslutet aktualiserar därmed hänsynstaganden 
som tydligt är relaterade till kulturmiljön.”  
 
 
Sammanfattande kommentar 
Kommunen negligerar av riksdagen angivna miljömål och lagstiftning vad gäller vikten att att 
värna kulturarvet. SBF anser att det beslutade rivningslovet strider mot plan- och bygglagen 9 
kap 34§ samt 2 kap 6§ och aktualiserar därmed hänsynstaganden som är tydligt relaterade till 
kulturmiljön och riksintresset, varför föreningen bör ges klagorätt enligt Århuskonventionen.  
 
I övrigt hänvisar SBF till sina överklaganden till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen.  
 
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 

                    
Tomas Nyström                   Stephan Fickler                     Kristina Berglund           
Ordförande                          Verksamhetsledare                Adjungerd styrelseledamot 
                                                                                                                                   
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades i samband med byggnadsvårdsåret 1975 och är en oberoende 
icke vinstdrivande, ideell förening med cirka 6500 medlemmar. Föreningens huvudsakliga ändamål är att 
sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna 
kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet 
i övrigt i nutida stadsplanering.  


