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Ang. Överklagande av antagen detaljplan avseende kv. Hästen 21 i stadsdelen 
Norrmalm i Stockholms kommun.  
Mål nr P 380-19.   
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har genom föreläggande anmodats att inkomma med 
en motivering varför föreningen ska anses ha rätt att överklaga förevarande beslut.  
 
Sammanfattning 
SBF är en ideell, icke vinstdrivande organisation med över 6500 medlemmar och med 
huvudsakligt ändamål att tillvarata miljöskyddsintresset – kulturmiljön. Föreningen för genom 
denna verksamhet många medborgares talan enligt avsikten med Århuskonventionen och 
unionsrätten. Mark- och miljödomstolen meddelade i en deldom 2017-07-10 i anslutning till 
Nobel Centerärendet att föreningen uppfyller villkoren enligt 16 kap 13§ miljöbalken för 
klagorätt. SBF yrkar därför att föreningen får klagorätt även i detta planärende. Motiven 
utvecklas enligt följande. 
 
Villkor enligt miljöbalken 
Enligt 13 kap 12§ plan- och bygglagen, får en sådan ideell förening som avses enligt 16 kap 
13§ miljöbalken överklaga ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan som kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för 
verksamheter eller åtgärder som anges i 4 kap 34§ plan- och bygglagen.  
 
De villkor som anges i 16 kap 13§ miljöbalken är att föreningen 
1. har till huvudsakligt ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, 
2. inte är vinstdrivande, 
3. har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år, och 
4. har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd. 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, grundades 1975 och är en oberoende icke 
vinstdrivande ideell förening med drygt 6500 medlemmar. Skyddet av kulturmiljön är 
föreningens huvudsakliga verksamhet.  
 
Föreningens stadgar bifogas denna skrivelse. Av stadgarna framgår föreningens ändamål: 
”Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som har till ändamål att verka för 
byggnadsvårdens utveckling och värna bebyggelsearvet i människans och samhällets tjänst.”  
För att uppnå ändamålet anges i stadgarna att föreningen bl.a. ska ”verka för att byggnader 
och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras” samt ”främja god kvalitet i 
samtida planering och bebyggelse.” 
 
Beskrivning av föreningens huvudsakliga ändamål   
I propositionen (2009/10:184) till ändring av 16 kap 13§ miljöbalken sägs i kap 8.2 bl.a., att 
det för en klagoberättigad förening inte räcker att ha natur- eller miljöskyddssyfte i stadgarna, 
utan att det är det verkliga och huvudsakliga ändamålet med verksamheten som är avgörande 
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för bedömningen av klagorätten, vilket markeras genom uttrycket ”huvudsakligt ändamål” i 
paragrafen.  
 
SBF anser att en avgörande förutsättning för en god stadsmiljö är att ta tillvara och bygga 
vidare på kulturarvet som vuxit fram under lång tid i våra städer, orter och bykärnor. För SBF 
är det en självklarhet att det inte skulle vara möjligt att utveckla städer och samhällen utan att 
ta tillvara detta kulturarv och låta det vara en utgångspunkt för förändringar och tillväxt i våra 
städer och orter. Skyddet av kulturmiljöerna är enligt föreningens uppfattning oupplösligen 
förenat med anordnandet av människans levnadsmiljö. SBF ser alltså inte tillvaratagandet av 
miljöskyddsintresset – kulturmiljöerna – som en sidofråga utan som en av huvudfrågorna i 
samhällsplaneringen. Detta synsätt kommer också till tydligt uttryck inom både nationella 
miljömål och den lagstiftning som reglerar samhällsplaneringen.  
 
SBF verkar i hela landet och det hårda förändringstrycket och den snabba tillväxten i många 
av landets städer och mindre orter har under senare år lett till att föreningen har ökat 
insatserna när det gäller att försvara, vårda och utveckla bebyggelsearvet.  Bara under 
föregående verksamhetsår 2018 svarade föreningen utifrån sitt verksamhetsområde för ett 
tjugofemtal texter och uttalanden i form av remissvar på statliga utredningar, yttranden i plan- 
och byggärenden och artiklar i dags- och lokalpress men även omfattande insatser genom 
närvaro på sociala medier. Därtill kommer ett antal föreläsningar. Föreningen har ett nätverk 
med länsombud som inom sina respektive län verkar inom byggnadsvården och för att skydda 
kulturmiljöerna genom olika typer av aktiviteter.   
 
Föreningen verkar således på många sätt för att tillvarata miljöskyddsintressen – kulturmiljöer 
– med avsikten att försöka påverka beslutsfattare, bidra med kunskap och skapa bred 
förståelse för vikten av att skydda våra kulturmiljöer. Verksamheten omfattar hela skalan från 
att bevara och vårda byggnader och bebyggelsemiljöer från olika tider till att främja god 
kvalitet i nutida planering och bebyggelse där kulturmiljöerna tas tillvara som en resurs i en 
långsiktigt hållbar utveckling. Att skydda kulturmiljöerna är således inte bara det 
huvudsakliga ändamålet utan ändamålet med all verksamhet inom föreningen.  
 
Ideella organisationers rätt att överklaga enligt Århuskonventionen 
Enligt Århuskonventionen, som utgår från EU-rätten och där Sverige är part, "skall varje part 
garantera rätten att få tillgång till information, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser 
och rätten att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor enligt rätten i denna konvention."  
 
Av regeringens proposition 2009/10:184 framgår 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.  
 
Enligt dom i mark- och miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt 2017-07-10 (P 1535-17) gavs 
SBF klagorätt över detaljplan i egenskap av att vara en sådan ideell förening som anges i 
Århuskonventionen och i unionsrätten samt med hänvisning till att skydd av kulturmiljön får 
anses inrymmas i de skyddsändamål som anges i 16 kap 13§ miljöbalken. 
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SBF vill här hänvisa till några ytterligare domar utöver ovan nämnda dom:  
Mål i EU-domstolen angående talerätt för Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening i Stockholms 
kommun där domstolen underströk vikten av att medlemsstaterna följer regelverket och garanterar "den 
berörda allmänheten" rätt att föra talan mot besluten. (Mål nr C-263/08) 
 
Dom i mark- och miljödomstolen 2012 som innebär att Föreningen Vårda Uppsala tillerkändes talerätt 
som miljöorganisation. Denna förening värnar på lokal nivå om kulturmiljöerna i stadsutvecklingen på 
liknande sätt som SBF gör på nationell nivå. Det slås fast i domen att en förening som har till ändamål att 
vårda och bevara omgivningen ur ett kulturperspektiv måste rymmas inom lagkravet att föreningen ska ha 
ett miljöskyddsintresse (Mål nr P 6473-12) 
 
Dom i Högsta domstolen 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. (Mål nr Ö 4925-11)   
 

SBF vill också hänvisa till ett par remisser under de senaste åren:  
Miljö- och energidepartementet sände ut promemorian "Miljöbedömningar" på remiss 2016. 
Miljöorganisationernas viktiga roll lyfts här fram som företrädare för allmänheten i beslutsprocesser när 
det gäller allmänna miljöfrågor. Det påtalas att såväl konventionen som EU:s MKB-direktiv ställer krav 
på att tillgången till rättslig prövning ska vara omfattande. I utredningen föreslås också ett par 
lagändringar för att öka möjligheterna för miljöorganisationerna att komma till tals. Riksantikvarieämbetet 
betonar i sitt remissvar på utredningen att lagtexten i MB 16 kap 13§ bör ändras så att det klart framgår att 
överklaganderätten avser sådana miljö- och hushållningsintressen som faller inom miljöbalkens 
tillämpningsområden enligt 1 kap 1§, för att förtydliga att bl.a. föreningar med kulturmiljöändamål 
omfattas av överklaganderätten. (Ds 2016:25) 
 
Regeringen sände 2017 ut "Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen" på remiss. När 
det gäller artikel 9.2 (rätten till rättslig prövning för miljöorganisationer) hänvisas till ovannämnda 
utredning "Miljöbedömningar", där miljöorganisationernas viktiga roll som talesmän för allmänheten lyfts 
fram. På regeringsnivå lyfts alltså betydelsen fram av att allmänhetens röst får komma till tals i 
beslutsprocesserna och att dess företrädare får tillgång till rättslig prövning.  
 

I dagens stadsutveckling får ideella organisationer allt större tyngd som allmänhetens stöd 
och företrädare, inte minst i kulturarvsfrågor. Sverige är part i Århuskonventionen och SBF 
har som ideell organisation en viktig roll att föra allmänhetens talan enligt 
Århuskonventionens intention. SBF hävdar att föreningen uppfyller villkoren för en sådan 
ideell förening som enligt 16 kap 13§ miljöbalken har rätt att överklaga ett beslut att anta, 
ändra eller upphäva en detaljplan som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på 
grund av att planområdet får tas i anspråk för verksamheter eller åtgärder som anges i 4 kap 
34§ plan- och bygglagen.  
 

  
 
Bilaga: Stadgar för Svenska byggnadsvårdsföreningen 
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