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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 beretts tillfälle att avge yttrande över 
Stockholms Stads, Stadens, yttrande över föreningens överklagande av Stadens beslut att anta 
rubricerade detaljplan.   
 
Staden yrkar att överklagandet från SBF ska avvisas, i första hand eftersom Staden anser att 
föreningen saknar klagorätt och i andra hand eftersom Staden anser att det saknas grund för 
överklagandet. Staden yrkar också att mark- och miljödomstolen, MMD, ska avslå SBF:s 
hemställan att ärendet ska remitteras till Riksantikvarieämbetet. SBF kommenterar nedan de 
skäl som Staden anför för sina yrkanden i samma ordning som i Stadens skrivelse.  
 
Sammanfattning 
 
SBF hävdar att villkoren enligt miljöbalken och plan- och bygglagen är uppfyllda vad gäller 
föreningens klagorätt i ärendet. Det är anmärkningsvärt att Staden trots övergripande mål till 
skydd för kulturarvet i Översiktsplan för Stockholm och i Program för City och trots att 
analysen av detaljplanens miljökonsekvenser borde leda till ett avslag av projektet, inte tycks 
se kulturarvet som en resurs utan snarare som ett hinder för fortsatt stadsutveckling. SBF kan 
inte finna att de skäl som Staden anför, vare sig vad gäller föreningens talerätt eller sakfrågor, 
innebär hållbara argument mot någon av de motiveringar som SBF anför i sitt överklagande 
över planförslaget (2018-12-14) och i sitt yttrande med anledning av föreläggande från MMD, 
(2019-02-01). Med anledning av ärendets principiella vikt vidhåller SBF sin hemställan att 
ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet.  
 
Föreningars klagorätt 

 
Stadens hänvisning till MMD:s dom i ärendet kv. Snäckan 8 är missvisande  

Staden åberopar MMD:s dom 2018 i mål nr P 6421-18 ang. detaljplan för kv. Snäckan 8 i Stockholm där 
klagorätt för Samfundet S:t Erik avvisas. Staden anför att förhållandena är jämförbara mellan 
planärendena kv. Snäckan 8 och kv. Hästen 21 varför klagorätten för de ideella föreningarna bör avvisas 
även i detta fall.  

 
SBF:s kommentar:  
Staden underlåter att nämna att ärendet kv. Snäckan 8 inte är slutgiltigt avgjort eftersom 
Samfundet S:t Erik har fått prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Stadens 
påstående är alltså missvisande.  
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Detaljplanen avser en kraftig förändring för sammanhållen bebyggelse som kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan varför 4 kap 34§ PBL är tillämplig 

Staden bestrider att 4 kap 34§ PBL är tillämplig i detta ärende och menar därför att villkoret för ideella 
föreningar att få överklaga detaljplanen enligt 13 kap 12§ PBL inte är uppfyllt. Bland annat påtalar Staden  
att markanvändningen inte ändras på något avgörande sätt och inte heller att området för sammanhållen 
bebyggelse expanderar.  

 
SBF:s kommentar: 
Som SBF anför i sitt överklagande innebär planförslaget, till skillnad mot vad Staden anför, 
både en avgörande förändring av markanvändningen och att bebyggelsen expanderar. Den 
nya byggnaden avses bli tre våningar högre än den nuvarande, dessutom med högre 
rumshöjder. Den kraftiga förskjutningen i höjdskala jämfört med gällande detaljplan och i 
förhållande till omgivningen med dess i huvudsak lägre höjdskala innebär en avgörande 
förändring av markanvändningen. Högsta tillåtna byggnadshöjd ökar enligt planförslaget med 
15 meter, inkl. trapphusvolymer med 21 meter. Den ökade byggnadshöjden innebär också att 
våningsytan ökar med nära 30 %, från 31000 m² till cirka 40000 m².  
 
Dessutom förutsätter planförslaget rivning av en kulturhistoriskt värdefull byggnad som enligt 
Stadsmuseets klassificering är ”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt” vilket är samma lydelse som används enligt plan- och bygglagen 
för byggnader som inte får förvanskas eller rivas. (8 kap 13§ och 9 kap 34§ PBL).  
 
I motsats till vad Staden anför kan detta projekt för sammanhållen bebyggelse således 
medföra betydande miljöpåverkan till följd av de förändringar som föreslås i planförslaget 
varför 4 kap 34§ PBL bör vara tillämplig.  
 
Villkoren torde vara uppfyllda för SBF att som ideell förening företräda ”allmänhetens 
röst” i rättsprocessen enligt Århuskonventionen 

Staden ifrågasätter att Århuskonventionen kan åberopas vad gäller den klagorätt avseende detaljplaner för 
ideella föreningar som anges i 13 kap 12§ PBL. Staden anför också bl.a. att eftersom den aktuella 
detaljplanen inte omfattas av någon av punkterna enligt 4 kap 34§ PBL föreligger ingen klagorätt för de 
ideella föreningarna i detta fall.  

  
SBF:s kommentar: 
Som SBF anför ovan torde 4 kap 34§ PBL vara tillämplig i detta ärende.  
 
I skrivelse till MMD (2019-02-01) motiverar SBF utförligt med hänvisning till 
Århuskonventionen varför föreningen, i egenskap av ideell organisation, uppfyller villkoren 
för rätten att överklaga Stadens beslut att anta förslag till detaljplan för kv. Hästen 21.  
SBF hänvisar i redovisningen bl.a. till regeringens proposition 2009/10:184 där det framgår 
att Århuskonventionens bestämmelser utgör en minimistandard för rättigheterna, att 
miljöorganisationer har en särskilt viktig roll att föra allmänhetens talan samt att EU-
domstolen har påpekat att de nationella reglerna måste säkerställa en omfattande rätt till 
prövning.  
 
SBF hänvisar även till domar i vilka påtalas vikten av att medlemsstaterna följer regelverket 
och att bedömningen bör vara generös när det gäller ideella organisationers talerätt när de 
företräder allmänhetens intressen. (EU Mål nr C-263/08, MMD Mål nr P 6473-12 och HD 
Mål nr Ö 4925-11).  
 
SBF hänvisar vidare till föreningens skrivelse (2019-02-01) till MMD under rubriken ”Ideella 
organisationers rätt att överklaga enligt Århuskonventionen”.   
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Inställning till klagandenas invändningar i sak 
 
SBF bedömer att Stadens avvägningar i planförslaget strider mot lagstiftningen varför 
planförslaget inte kan anses ligga inom ramen för planmonopolet 

Staden hänvisar till det kommunala planmonopolet och menar att det ankommer på kommunen att göra 
avvägningarna mellan olika samhällsintressen så länge bedömningarna ryms inom lagstiftningen.  

 
SBF:s kommentar: 
Som SBF anför i sitt överklagande till MMD (2018-12-14) anser SBF att planförslaget strider 
i väsentliga avseenden mot lagstiftningen bl. a: 

 rivningen av den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden strider mot 9 kap 34§ PBL, 
 skalförskjutningen och den bristande anpassningen till stadsbilden och kulturvärden 

strider mot 2 kap 3 och 6§§ PBL, 
 projektet medför negativ påverkan på flera av uttrycken för riksintresset för 

Stockholms innerstad med Djurgården (AB 115) och medför därmed påtaglig skada 
vilket strider mot 3 kap 6§ MB 

 
SBF anser således att de avvägningar som gjorts mellan exploateringsintresset och de 
kulturhistoriska värdena inte har skett på ett sätt som ryms inom lagstiftningen varför dessa 
avvägningar inte kan anses ligga inom ramen för planmonopolet.  
 
Staden negligerar att viktiga uttryck för riksintresset berörs och ifrågasätter 
myndigheters tolkningar av begreppet påtaglig skada trots att dessa tolkningar 
återfinns i Program för City. 

Staden hänvisar till att handlingsutrymmet blir större för kommunens bedömning om huruvida påtaglig 
skada föreligger när Riksantikvarieämbetets värdetext är allmänt hållen. Staden ifrågasätter 
Naturvårdsverkets vägledning vad gäller begreppet påtaglig skada. Staden anför ”att de negativa 
konsekvenserna som detaljplanen medför enbart avser ett fåtal uttryck för riksintresset och att planens 
påverkan inte kan anses medföra påtaglig skada på riksintresset”.  

 
SBF:s kommentar: 
Värdetexterna för berörda uttryck för riksintresset är allmänt hållna men detta kan inte tas till 
intäkt för att Stadens handlingsutrymme i bedömningarna skulle vara större jämfört med om 
värderingen är mera preciserad. Det är först vid den slutliga avvägningen mellan motstående 
intressen som leder till ett rättsverkande beslut enligt de till miljöbalken anslutna lagarna, 
exempelvis vid prövningen enligt plan- och bygglagen av en detaljplan, som riksintressets 
innebörd slutligt bekräftas. 
 
Som SBF skriver i sitt överklagande (2018-12-14) anför lagstiftaren i regeringens proposition 
med förslag att införa miljöbalken angående riksintressen att "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). Både Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets tolkningar av begreppet 
påtaglig skada överensstämmer väl med lagstiftarens beskrivning av begreppet (NFS 2005:17 
resp. Rapport från Riksantikvarieämbetet. Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap 6§ 
miljöbalken. Handbok 2014-06-23, s 52-53). Det är anmärkningsvärt att Staden hänvisar till 
dessa myndigheters tolkningar i Program för City (s 85) men att Staden i detta enskilda 
ärende gör en annan tolkning av begreppet påtaglig skada.  
 
I det aktuella ärendet bedöms tre uttryck för riksintresset beröras av planförslaget. Stadens 
uttalande att planförslagets konsekvenser ”enbart avser ett fåtal uttryck för riksintresset” 
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saknar relevans. Det räcker att ett uttryck för riksintresset påtagligt skadas för att ett projekt 
ska strida mot 3 kap 6§ MB.  
 
Steg för steg ändras skalan i city vilket negativt påverkar riksintresset. SBF vidhåller sin 
hemställan om att ärendet remitteras till Riksantikvarieämbetet för yttrande. 

Staden anför att det är Länsstyrelsens uppgift att å statens vägnar bevaka och besluta om frågor som rör 
riksintressen och anser därför att SBF:s hemställan om att remittera ärendet till Riksantikvarieämbetet för 
yttrande bör avslås.  

 
SBF:s kommentar: 
Länsstyrelsen konstaterade i granskningsskedet i planprocessen för Galleriankvarteret 
(granskningsyttrande 2016-05-16) att ”föreliggande planförslag innebär att utrymmet för 
tillkommande på- och nybyggnader med högre bebyggelse i Stockholms city, utan att komma 
i konflikt med riksintresset, minskat betydligt” men har trots detta uttalande godtagit även det 
aktuella planförslaget med kraftigt avvikande höjdskala i förhållande till city i övrigt.  
 
Hötorgscity och Sergels torg jämte omgivande stadsmiljö är ett konsekvent genomfört 
modernistiskt storstadscentrum från 1950-1970-talet. Miljön är en viktig symbol för 
Stockholm och Stockholms city, inte minst hötorgshusen som med sin höjd tydligt framtonar i 
stadsbilden och anger citys läge. Det finns ett högt kulturhistoriskt värde i det väl planerade 
samspelet mellan den grönklassade byggnaden Hästen 21 och de blåklassade angränsande 
byggnaderna NK, tillbyggnad till NK, entrébyggnad mot Regeringsgatan och Parkaden. 
Samtliga dessa byggnader är ritade av namnkunniga arkitekter.   
 
Som vi anför i vårt överklagande innebär det aktuella planförslaget, genom avsevärt högre 
hushöjd, ytterligare ett steg mot att skymma symbolen för City i stadsbilden, d.v.s. 
Hötorgshusen. En genomtänkt helhetsverkan mellan de befintliga kulturhistoriskt mycket 
värdefulla byggnaderna bryts. Ett fint och typiskt exempel på en modernistisk byggnad som 
uppfördes på 1970-talet och som vittnar om citys successiva utbyggnad rivs. Förslaget innebär 
därför enligt SBF:s mening påtaglig skada på riksintresset och strider både mot det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och mot paragrafer i PBL till skydd för det byggda 
kulturarvet. Dessutom bör nämnas att planförslaget enligt miljökonsekvensbeskrivningen 
leder till ökad klimatpåverkan under 120 år jämfört med om byggnaden inte rivs. 
Planförslaget strider således även mot det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan.   
 
Planärendet för kv Hästen 21 är principiellt viktigt av flera skäl. Med anledning av ärendets 
stora vikt och den skada som SBF anser att projektet kommer att medföra om det genomförs 
vidhåller SBF sin hemställan om att ärendet remitteras till Ämbetet för yttrande.  
  
Staden inser inte att bebyggelse som utpekats som kulturhistoriskt värdefull innebär en 
resurs som ska skyddas i stadsutvecklingen enligt plan- och bygglagen.  

Staden skriver att Stockholms stadsmuseums klassificering är ett kunskapsunderlag och hänvisar till att 
Boverket i PBL, Kunskapsbanken uttalat att en byggnad som pekats ut som särskilt värdefull i exempelvis 
ett kommunalt  bevarandeprogram formellt ska ses som ”endast en upplysning” och att ”utpekandet i sig 
har dock ingen rättsverkan”. 

 
SBF:s kommentar: 
Det är korrekt att underlaget inte i sig har rättsverkan men detta är ingen grund för att 
åsidosätta kulturvärden. Syftet med kunskapsunderlaget är att se till att miljöbalken, plan- och 
bygglagen samt kulturmiljölagen följs i ärendehanteringen. 
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Planförslaget strider mot Program för City i motsats till vad Staden hävdar. 
Staden hävdar att planförslaget inte strider mot riktlinjer i Program för City. Staden hänvisar till att 
programmet tydligt lyfter fram att förändring och utveckling är möjlig i hela City.  

 
SBF:s kommentar: 
SBF hänvisar, utöver de hänvisningar till cityprogrammet som SBF gör i sitt överklagande 
(2018-12-14) , även till s 85 i programmet där det bland annat anges att ”rivningar och 
förändringar kan medföra risk för ackumulerad skada på stadsmiljöns historiska karaktär. I 
City är det angeläget att bevara resterna av äldre bebyggelse som är av hög arkitektonisk 
kvalitet och har överlevt 1950- och 1980-talens rivningsvåg, modernismens byggnader från 
1950-70-talen (SBF:s understrykning) samt postmodernismens byggnader 1980-90-talen”. 
Arkitekt Bengt Lindroos´ kulturhistoriskt värdefulla byggnad uppfördes 1969-73 och är ett 
ovanligt fint exempel på en modernistisk byggnad. I motsats till vad Staden anför strider alltså 
planförslaget mot inriktningen i  Program för City.  
 
Detaljplanen är av principiell beskaffenhet och av stor vikt och strider mot Program för 
City och borde därför ha antagits av kommunfullmäktige.  

Staden anför att även en detaljplan som handläggs med utökat förfarande kan vara av sådan karaktär att 
den inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, t ex om planen har tydligt stöd i ett 
detaljplaneprogram som kommunfullmäktige antagit […] varför beslut om antagande i sådana fall kan 
delegeras.  
 

SBF:s kommentar: 
Planförslaget innebär en stor förändring av en del av citymiljön. Den höga byggnaden innebär 
en kraftig skalförskjutning. En genomtänkt helhetsmiljö förvanskas genom att det 
arkitektoniska sammanhanget mellan de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna bryts sönder. 
I miljön finns tre av Stadsmuseet ”blåklassade” byggnader, som motsvarar byggnadsminne 
utöver den ”grönklassade” byggnaden som avses rivas. Förslaget med dess höga hushöjd 
innebär också ett steg på vägen mot en solfattigare och mörkare citymiljö. SBF vidhåller 
därför att ärendet är av principiell beskaffenhet och av stor vikt. Dessutom avviker 
planförslaget mot inriktningen i Program för City, det översiktliga programmet för området 
som antagits av kommunfullmäktige. Förfarandet, att stadsbyggnadsnämnden på delegation 
antagit detaljplanen, strider därför mot 5 kap 27§ PBL. Antagandet av detaljplanen borde ha 
skett genom beslut i kommunfullmäktige.   
 
I övrigt hänvisar SBF till överklagande (2018-12-14) samt till yttrande med anledning av 
föreläggande (2019-02-01).  
 
 

  
 
   

 


