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Föreläggande 
Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF)  har förelagts att lämna ett yttrande över 
Stockholms kommuns yttrande över föreningens överklagande till Mark- och 
miljööverdomstolen av kommunens beslut att anta detaljplan för Marievik 15 m.fl. i 
stadsdelen Liljeholmen i Stockholms kommun.  
 
 
Yrkande 
SBF vidhåller sina yrkanden 
 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 miljööverdomstolens bedömning, både av 
rivningarna av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och av påverkan på berörda uttryck 
för riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115).  

 
 
Kommentarer till Stockholms kommuns skrivelse 
 
Kommunen 
Kommunen anför  att ”de bestämmelser som den överprövande instansen ska ta hänsyn till 
vid sin bedömning ger kommunerna en stor handlingsfrihet” i förhållande till lagreglerna samt 
att ”Vissa avvägningar mellan allmänna intressen som kommunen gör utifrån bestämmelserna 
i 2 kap. PBL är politiska lämplighetsbedömningar som inte bör bli föremål för överprövning”.  
 
SBF:s kommentar 
Kommunen har givetvis en stor handlingsfrihet, men inte i sådan omfattning att projekt som 
kan bedömas lagstridiga kan godtas. Politiska lämplighetsbedömningar ska alltid följa  
lagreglerna och i den mån de inte gör det är det berättigat med överprövning.  
 
SBF hänvisar 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.  
 
 



 

 

2 

Kommunen 
Kommunen hänvisar till att det råder ” ett stort tryck på kommunen när det gäller 
bostadsbyggande” och att ”Målet är att bygga stad i klassisk mening” samt ”bedömer 
sammantaget att området är lämpligt för den föreslagna exploateringen.” När det gäller 
planförslagets koncentration av höga byggnader medger kommunen att en sådan gruppering 
inte finns på någon annan plats i staden. Som motivering för denna skalförskjutning anför 
kommunen bland annat att ” Liknande tendenser med markant varierade hushöjder inom 
samma projekt finns dock på flera håll” samt att ”genom att de högsta byggnaderna är 
tillbakadragna från udden blir inte mötet med innerstadens bebyggelse lika dramatiskt”. 
Kommunen anför också att ”Nya landmärken stärker möjligheterna till orientering i 
stadslandskapet”.  
 
SBF:s kommentar 
Ett högt tryck på bostadsbyggande är inget skäl att genomföra projekt som skadar stadens 
stadsbild, som medför rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader i gott tekniskt skick 
och som innebär att livsmiljöer av låg kvalitet skapas i strid med miljömål och lagstiftning.  
 
Det är anmärkningsvärda påståenden att det planerade skyskrapeklustret i Marievik skulle 
motsvara ett byggande av stad i klassisk mening, att liknande tendenser att bygga på andra 
håll skulle ursäkta projektet samt att det är positivt med ett nytt landmärke. SBF:s kritik av 
planförslaget bemöts av överhuvudtaget inte. Som SBF anför i sitt överklagande hotas den 
ännu väl sammanhållna stadsbilden i Stockholm av splittring och förvanskning genom mycket 
höga hus och skyskrapor, där Marievik är ett av projekten. SBF anser att ett genomförande av 
Marievik skulle leda till stora negativa effekter för riksintresset Stockholms innerstad med 
Djurgården (AB 15) och därmed medföra påtaglig skada enligt miljöbalken.  
 
Exploateringen i form av ett kluster med skyskrapor innebär en ny form av stadsutveckling 
som måste analyseras och bedömas som princip. Ska Stockholm successivt utvecklas till en 
skyskrapestad eller ska vi värna stadens ännu relativt väl bevarade klassiska siluett? SBF 
anser att det vore mycket olyckligt för Stockholms stadsbild om skyskrapor och kluster av 
skyskrapor etableras som en princip för fortsatt stadsutveckling.  
 
Kommunen 
När det gäller kritiken av bristen på frityor i bostadsmiljön anför staden att ”Några riktvärden 
för vad som krävs för att hänsyn ska anses vara tagen till behovet av parker och grönområden 
finns varken i lag, förordning eller föreskrifter. Inte heller finns någon närmare vägledning 
kring vad som avses med att dessa ska finnas inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse.” Kommunen konstaterar dock att det ”råder [] brist på den nära 
kvartersparken” och anför att även i denna fråga ”har staden ett stort handlingsutrymme”.  
Kommunen menar att ”det vid planläggningen för Marievik tagits tillräcklig hänsyn till 
behovet av att det inom eller i nära anslutning till planområdet finns parker och andra 
grönområden samt lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse”. 
 
SBF:s kommentar 
Boverket har upprättat flera rapporter om behovet av grönytor, bland annat om behovet av 
bostadsnära grönytor. Det faktum att den kunskap som finns om behovet av bostadsnära 
grönytor inte uttrycks i konkreta mätbara riktvärden i lag, förordning eller föreskrifter är inget 
skäl att negligera behovet. Det har skrivits flera artiklar i rikspressen om avsaknaden av 
grönytor och bristen på solljus i exempelvis Hagastaden som borde utgöra ett varnande 
exempel. Att på detta sätt negligera viktiga värden i våra livsmiljöer strider mot beprövad 
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planeringserfarenhet och mot de nationella målen God bebyggd miljö och det 
Arkitekturpolitiska målet samt mot plan- och bygglagens kapitel 2 om hur allmänna intressen 
ska tillgodoses. Se bifogade bilder från exemplen Hagastaden och Liljeholmen med stora 
brister i livsmiljöerna. 
 
 
Avslutande kommentar 
Inget av de argument kommunen anför ändrar SBF:s ståndpunkter i ärendet. Argument som 
att kommunens handlingsutrymme är stort och att det råder tryck på nya bostäder är inga skäl 
att förstöra kommunens historiska nedärvda stadsbild enligt den klassiska stenstaden och 
skapa ett bostadsområde av låg kvalitet. Stadsplanering handlar om att förvalta och utveckla 
vår vackra huvudstad för kommande generationer enligt nationella mål och gällande lag.  
 
I övrigt hänvisar till SBF till sina överklaganden till mark- och miljödomstolen samt till 
Mark- och miljööverdomstolen.                                                                       
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 

                                       
Tomas Nyström      Stephan Fickler                             Kristina Berglund          
Ordförande       Verksamhetsledare                        Adjungerad 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.  
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Hagastaden. Foto Kristina Berglund 
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Liljeholmen. Foto Laila Reppen 


