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Beslut som överklagas 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar mark- och miljödomstolens, MMD, 
beslut 2018-10-18, att avslå SBF:s överklagande 2018-05-01 (med komplettering 2018-06-17 
med anledning av föreläggande) av stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut 2018-04-18 
att anta förslag till detaljplan för fatigheterna Brädstapeln 13 och 16 i stadsdelen 
Kungsholmen.  
 
Yrkande 
• SBF hemställer att föreningen får tillstånd för prövning i Mark- och miljööverdomstolen, 

MÖD, och yrkar att MMD:s dom upphävs samt att stadsbyggnadsnämndens beslut att anta 
detaljplanen upphävs 

• SBF hemställer att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för bedömning av 
projektets effekter för kulturmiljön, både för den av Stadsmuseet blåklassade byggnaden 
och för berörda uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården (AB 
115).  

 
Grunder för prövningstillstånd 
• SBF anhåller om prövningstillstånd då föreningen betvivlar riktigheten av det beslut som 

MMD har fattat. Trygg-Hansahuset är ett av den svenska senmodernismens mest 
betydande verk. SBF anser att planförslaget för kvarteret Brädstapeln 13 och 16 innebär 
en kraftig förvanskning av byggnadens arkitektoniska värden samt påtaglig skada på flera 
av uttrycken för riksintresset för Stockholms innerstad med Djurgården. SBF anser därför 
att planförslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket ger ideella 
föreningar som uppfyller kraven enligt 16 kap 13§ miljöbalken rätt att överklaga med stöd 
av 13 kap 6§ plan- och bygglagen (ÄPBL).  

• SBF anser att MÖD bör pröva ärendet då MMD inte genomfört någon prövning utan bara 
hänvisat till kommunens bedömning om att det inte är fråga om betydande miljöpåverkan 
och inte heller bemött SBF:s argument att projektet innebär risk för påtaglig skada på 
riksintresset.  

• SBF anser att MÖD behöver ta upp målet därför att det finns synnerliga skäl att pröva 
lagstiftningens rättsverkan mot bakgrund av Riksantikvarieämbetets nyligen framlagda 
rapporter som visar att kulturmiljövärden inte beaktas i plan- och byggprocesser.  

• SBF anser att MÖD behöver pröva detta principiellt viktiga ärende för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen.  



 2 

Utveckling av grunderna  
 
SBF betvivlar riktigheten av det beslut MMD fattat 
Trygg-Hansahuset är ett av den svenska senmodernismens mest betydande arkitektoniska 
verk. Stadsmuseet i Stockholm bedömer att anläggningen har ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde (blåklassat) och enligt museets beslut (2009-04-17) motsvarar det 
kulturhistoriska värdet fordringarna för byggnadsminne enligt kulturmiljölagen. 
 
Av den ”Konsekvensbeskrivning kulturmiljö och stadsbild” upprättad av Tyréns som ingår i 
planhandlingarna framgår att det torde föreligga risk för påtaglig skada på riksintresset.  
I konsekvensbeskrivningen påtalas Trygg-Hansahusets höga kulturmiljövärden. Några citat ur 
texten:  

§ Kvarteret Brädstapeln har mångfacetterade kulturvärden där de arkitekturhistoriska och 
samhällshistoriska värdena är tungt vägande (s 9) 

§ Byggnaden har uppmärksammats i flertalet svenska arkitekturhistoriska översiktsverk. Senast i Sthlm 
Brutal 2015, skriver Martin Rörby att Trygg-Hansahuset är ´tidens kanske skickligast komponerade 
byggnadsensemble´. (s 9)  

§ Trygg-Hansahuset tillhör den handfull kontorsanläggningar från 1960- och 70-talen som blåklassats av 
Stockholms stadsmuseum. (s 30) 

§ Gemensamt är att de högst klassade byggnaderna i Stockholm ritats av landets ledande arkitektkontor 
som profilerat de välkända beställarnas nya anläggningar. Dessa byggnader har en stark egen identitet. 
(s 30) 

 
I konsekvensbeskrivningen beskrivs vidare påverkan på närområdet till följd av att byggnaden 
blir ”ett oundvikligt blickfång” och ändrar ”den balans i skala som finns mellan kontorshuset 
och flerbostadshuset som utgör den andra delen av brofästet”. (s 43) När det gäller påverkan 
på Trygg-Hansahusets arkitektur anges att ”påbyggnadens volymtillskott i relation till 
befintlig byggnad är större än i flertalet utförda påbyggnadsprojekt i som hittills genomförts i 
Stockholms centrala delar”. (s 49) 
 
I konsekvensbeskrivningen redovisas också vilka uttryck för riksintresset Stockholms 
innerstad med Djurgården (AB 115) som påverkas. Några citat: 
 

§ Den täta och enhetliga stenstadsbebyggelsen: Sammantaget bedöms påverkan på stenstaden lokalt på 
Kungsholmen vara märkbart negativ (s 55) 

§ Det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande: Trygg-Hansahusets betydelse som ett av 
modernismens viktigare byggnadsverk i Stockholm kommer att bestå men påverkas märkbart negativt. 
(s 55) 

§ Handels och näringslivets byggnader: Påbyggnaden med den påverkan den bedöms få för den befintliga 
arkitekturen medför vissa negativa följder för detta arkitekturhistoriska arv som helhet. (s 56) 

 
När det gäller bedömningen av påverkan på riksintresset vill SBF hänvisa till vad lagstiftaren 
anför i regeringens proposition med förslag att införa miljöbalken angående riksintressen: 
"med uttrycket påtagligt kan påverka" utesluts bagatellartad påverkan samt att "sådana 
åtgärder åsyftas som kan ha bestående negativ inverkan på det aktuella intresset". (Prop. 
1997/98:45, del 2, punkt 5.13, 3 kap 2§, s 30). Naturvårdsverket anger att "påtaglig skada på 
natur- eller kulturmiljön kan uppstå om en åtgärd kan mer än obetydligt skada något eller 
några av de natur-, kultur-, eller friluftsvärden som utgör grunden för riksintresset" 
(Naturvårdsverkets allmänna råd, NFS 2005:17). Även Riksantikvarieämbetet ansluter sig till 
lagstiftarens tolkning och hänvisar till Naturvårdsverket allmänna råd samt anför att påtaglig 
skada kan uppstå om "en åtgärd mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som 
utgör grunden för riksintresset". (Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljövårdens 
riksintressen enligt 3 kap 6§ miljöbalken. Handbok 2014-06-23, s 52-53) 
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Av ovanstående citat ur konsekvensbeskrivningen framgår att Trygg-Hansahusets erkänt 
högklassiga arkitektur skulle påverkas avsevärt i negativ riktning om den planerade 
påbyggnaden genomförs. Vidare skulle två uttryck för riksintresset för Stockholms innerstad 
med Djurgården påverkas "märkbart negativt" och för ett av uttrycken nämns "vissa negativa 
följder". Denna bedömning kan inte anses utgöra "bagatellartad påverkan" eller obetydlig 
skada varför risk för påtaglig skada på riskintresset torde föreligga.  
 
Av förarbetena till 3 kap miljöbalken 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 påbyggnad av den art som föreslås för Trygg-Hansahuset inte bara ska bedömas 
i sig utan som princip för förändring av den omgivande stenstaden och stadens siluett.  
 
SBF anser sammanfattningsvis att förslaget dels innebär en grov förvanskning av ett 
synnerligen värdefullt byggnadsverk och därmed strider mot varsamhetsbestämmelserna i 
plan- och bygglagen och dels skulle medföra en stor påverkan på flera av uttrycken för 
riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och därmed medföra påtaglig 
skada vilket strider mot 3 kap 6§ i miljöbalken. Till skillnad mot kommunens bedömning 
anser SBF därför att förslaget medför en sådan betydande miljöpåverkan, som åsyftas enligt 
plan- och bygglagen (1987) 5 kap 18§ och miljöbalken 6 kap 11§, att en miljöbedömning 
borde ha utförts. Detta innebär i sin tur att SBF måste anses ha rätt att överklaga beslutet att 
anta detaljplanen. 
 
MÖD behöver ta upp målet för att bedöma om MMD har dömt rätt. 
MMD anför inga argument för att avvisa överklagandet. Domstolen hänvisar endast till att 
den antagna detaljplanen enligt kommunens bedömning inte innebär betydande 
miljöpåverkan, vilket strider mot expertorganet Stadsmuseets bedömning. MMD bemöter inte 
SBF:s argument varför projektet skulle anses innebära risk för påtaglig skada på riksintresset.  
 
SBF vill här hänvisa till en EU-dom, mål C-570/13, där domstolen slagit fast att artikel 11 i 
MKB-direktivet innebär att "den berörda allmänheten" ska ha rätt att överklaga ett beslut om 
att inte göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för bland annat planer och program. EU-
domstolen har alltså i ett principiellt viktigt mål bedömt att "den berörda allmänheten" inte 
kan fråntas talerätten därför att ett beslut tagits (i detta fall i kommunen) om att det inte är 
fråga om betydande miljöpåverkan och att MKB inte upprättats. Mot bakgrund av detta mål 
och med hänsyn till att miljöorganisationerna företräder den berörda allmänheten enligt 
Århuskonventionen hävdar SBF att MÖD bör ta upp ärendet till bedömning.  
 
MÖD behöver ta upp målet eftersom det finns synnerliga skäl för en ny prövning. 
Riksantikvarieämbetet har gett ut två rapporter som handlar om hur kulturvärdena beaktas i 
plan- och byggprocesserna dels Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser, 2017, och 
dels Kulturvärden försvinner i byggprocesse, 2018. Några viktiga slutsatser i rapporterna är 
att  
• två av tre kommuner har inte tillräckliga förutsättningar för att värna kulturvärdena i 

bebyggelsen  
• 60 % av kommunerna saknar tillgång till erforderlig antikvarisk kompetens 
• i 60 % av ärendena uppmärksammas inte kulturvärdena 
 
Det finns en tydlig kulturmiljölagstiftning i plan- och bygglagen, miljöbalken och 
kulturmiljölagen. Riksantikvarieämbetets utredningar visar att lagstiftningen inte följs och att 
kulturvärden inte beaktas i planeringen. SBF anser att påbyggnaden av Trygg-Hansahuset är 
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ett tydligt exempel där kulturvärdena negligerats i planprocessen på ett sätt som raserar den 
befintliga byggnadens höga kulturhistoriska värde och dess väl avvägda samspel med den 
omgivande stenstaden. Mot bakgrund härav anser SBF att det finns synnerliga skäl för en 
prövning av MÖD.  
 
MÖD behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen. 
SBF anser bland annat mot bakgrund av Riksantikvarieämbets utredningar att MÖD behöver 
pröva det aktuella ärendet med hänsyn till fortsatt rättstillämpning när det gäller innehållet i 
kulturmiljölagstiftningen.    
 
När det gäller vårt överklagande i sak hänvisar vi i övrigt till vårt överklagande daterat 2018-
05-01 till MMD, se bilaga.  
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen 
 

   
Björn Ohlén   Kristina Berglund 
Ordförande  Vice ordförande  
  E-post: kristina.berglund.ark@gmail.com 
  Mobil: 070 529 95 97 


