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ÖVERKLAGANDE                                          MÅL NR: P 719-22 
 
 
BESLUT SOM ÖVERKLAGAS 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar mark- och miljödomstolens, MMD, dom 
2022-10-18 att avslå SBF:s överklagande av kommunfullmäktiges i Solna beslut 2021-12-20 
att anta förslag till detaljplan för Stallmästaregården, dnr: KS/2021:218. 
 
 
YRKANDE 
Att Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, upphäver kommunfullmäktiges i Solna kommun 
ovan nämnda beslut.  
 
 
GRUNDER FÖR PRÖVNINGSTILLSTÅND  
 
SBF betvivlar riktigheten av det beslut MMD fattat 
När det gäller att bedöma frågan om en åtgärd innebär skada på ett riksintresse kan domstolen  
som stöd för sin bedömning hämta in utlåtande från Riksantikvarieämbetet, i egenskap av 
expertmyndighet när det gäller kulturmiljöfrågor. Så har skett i detta fall.  
 
Riksantikvarieämbetet, konstaterar i sitt utlåtande bland annat att den nya byggnaden såväl i 
volym som utformning skulle förvanska den befintliga bebyggelsemiljön vad gäller utseende 
och karaktär. Ämbetet betonar att anläggningen redan har en betydande tillbyggnad från år 
2000, vilket gör att byggnadsminnet är mycket känsligt för ytterligare tillägg. Gestaltningen 
av den nya byggnaden skulle enligt Riksantikvarieämbetet försvåra läsbarheten och 
förståelsen vad gäller byggnadsminnet Stallmästaregårdens historia.  
 
Trots att landets högsta myndighet för kulturmiljövården uttalar denna tydliga expertkritik 
mot planförslaget väljer alltså MMD att ändå godta förslaget. Detta är särskilt 
anmärkningsvärt mot bakgrund av att ingen skada alls får förekomma inom riksintresset 
nationalstadspark. SBF betvivlar därför riktigheten av det beslut som MMD fattat.  
 
MÖD behöver ta upp målet för att kunna bedöma om MMD har dömt rätt  
SBF har utförligt motiverat varför planförslaget är lagstridigt, främst enligt lagen för 
nationalstadspark med hänvisningar till lagens innebörd som den framgår av propositionen. 
De argument som föreningen framfört har endast delvis bemötts.  
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SBF har utförligt beskrivit varför miljökonsekvensbeskrivningen är vilseledande, en 
argumentation som ej bemötts av MMD. Det framgår av propositionen för lagen om 
nationalstadspark att nya byggnader som inte behövs för att befintliga verksamheter ska 
kunna fungera i princip inte bör medges. Trots detta ifrågasätter inte domstolen utredningen i 
målet som anger att den nya stora byggnaden är nödvändig för att fortsätta bedriva 
värdshusverksamheten på Stallmästaregården. Trots att domstolen konstaterar att den nya 
byggnaden kommer att förändra hur Stallmästaregården uppfattas och därmed även påverka 
intrycket av Hagaparken bedömer domstolen ändå, utan djupare argumentation, att den nya 
byggnaden inte kommer att innebära skada på landskapets natur- och kulturvärden.  
 
Eftersom SBF:s argument utifrån den gällande lagstiftningen endast delvis har bemötts anser 
föreningen att MÖD behöver ta upp målet för en närmare analys av påverkan på kulturmiljön 
för att kunna bedöma om MMD har bedömt rätt. 
 
MÖD behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i rättstillämpningen 
Som SBF anför i sitt överklagande har föreningen i samverkan med några andra ideella 
organisationer gått igenom aktuella detaljplaneärenden för Nationalstadsparken, varav ett av 
ärendena är Stallmästaregården. En slutsats är att båda de berörda kommunerna, Stockholm 
och Solna, är benägna att ge avkall på lagkraven och i ökande grad medge intrång som leder 
till irreversibel skada på parkens värden. Det finns därför en stor risk att den kumulativa 
effekt som blir följden av att ärende efter ärende genomförs i strid med lagstiftningen kommer 
att leda till Nationalstadsparken med dess oersättliga och unika värden successivt går till 
spillo.  
 
Men även på andra håll i landet råder stora hot mot oersättliga kulturvärden. Som exempel 
kan nämnas ett högt hotell mellan Kalmar slott och den gamla staden på Kvarnholmen eller 
ett hotellbygge och ett stort bostadsområde intill Varbergs fästning, båda planförslag som om 
de genomförs innebär stor skada på de unika kulturarven och minskar förståelsen för den 
historiska bakgrunden. Det är därför angeläget att slå fast att den svenska tydliga 
lagstiftningen till skydd för kulturarvet gäller i plan- och byggprocesser till ledning för 
pågående och kommande domstolsprocesser i hela landet.  
 
MÖD behöver ta upp målet eftersom det finns synnerliga skäl för en ny prövning 
Riksantikvarieämbetet har gett ut tre rapporter som handlar om hur kulturvärdena beaktas i 
plan- och byggprocesserna Kulturvärden i planerings- och bygglovsprocesser, 2017, 
Kulturvärden försvinner i byggprocessen, 2018 samt Stadens riksintressen – hinder att ta sig 
förbi eller resurs att utveckla?2019.  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 
 riksintressen lyfts fram som ett hinder för stadsutvecklingen särskilt för intressen med ett 

bevarandeperspektiv 
 
Riksantikvarieämbetets utredningar visar att det är vanligt att lagstiftningen inte följs och att 
kulturvärden inte beaktas i planeringen. SBF anser att projektet Stallmästaregården är ett 
tydligt exempel där kulturvärdena kraftigt negligerats i planprocessen vilket, som SBF 
redovisat i sitt överklagande, framgår av bland annat bristerna i miljökonsekvens-
beskrivningen. Mot bakgrund härav anser SBF att det finns synnerliga skäl för en ny 
prövning.  



 

 

3 

I övrigt hänvisar SBF till överklagandet till MMD daterat 2022-01-10 samt tillägg till 
överklagande daterat 2022-09-22. 
 
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 6000 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.  
 


