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Yttrande över Förslag till detaljplan för Stallmästaregården m.m. BND 
2016:419.  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubr. detaljplan på granskning till 2021-04-
16. SBF anför följande synpunkter utifrån föreningens verksamhetsområde:                                                                            
 
Sammanfattning 
SBF anser att förslaget till detaljplan bör återkallas då ett genomförande skulle medföra påtaglig skada 
på riksintresset och strida mot byggnadsminnesförklaringen, förvanskningsförbudet i plan- och 
bygglagen samt mot skyddsföreskrifterna för Kungliga Nationalstadsparken.  
  
Projektet utan samspel med den historiska miljön är feltänkt  
Stallmästaregården är förordnad som byggnadsminne sedan 1985 och är stockholmstraktens  
äldsta kvarvarande ”utvärdshus” med kontinuerlig verksamhet sedan 1600-talet. Planförslaget 
möjliggör uppförande av en ny byggnad om cirka 1400 kvm bruttoarea för hotell och konferens. Enligt 
planbeskrivningen är syftet med den  nya byggnaden ”att skapa en tydligt urskiljbar samtida årsring 
med arkitektoniskt hög dignitet”. Byggnaden är tänkt att uppföras i huvudsakligen grönmålad plåt och 
förses med ett tältliknande tak. Kulören sägs kunna bidra till att byggnaden på avstånd smälter in i 
grönskan ”i stället för att läsas samman med den historiska bebyggelsen”.  
 
De befintliga byggnaderna från 1700-talet och senare samspelar i huvudsak väl i arkitektur, material 
och färgsättning. Den nya byggnaden har en sådan stor volym att den kommer att medföra en mycket 
störande kontrast i skala jämfört med den befintliga bebyggelsen. Byggnaden är således alldeles för 
stor för helhetsmiljön med dess höga kulturhistoriska värde. Den kommer att ge ett mycket 
dominerande intryck i miljön och skymma viktiga siktvinklar.  
 
Av planbeskrivningen framgår att en grupp från länsstyrelsen och kommunen ”kommit fram till att det 
inte är lämpligt att uppföra ytterligare en historiserande byggnad på platsen utan att en ny byggnad bör 
ges en modern utformning”. Den moderna utformning som valts är dock, trots den grönmålade plåten 
som avses samspela med grönskan, synnerligen utstickande och provocerande i den historiska miljön. 
Läsbarheten i det historiska landskapet och kulturmiljön kommer att försvåras.  
 
Projektet är feltänkt med avseende på de krav platsen ställer på god anpassning till den kulturhistoriskt 
synnerligen värdefulla kulturmiljön. Det torde dock vara fullt möjligt att komplettera miljön med 
ytterligare en mindre byggnad som anpassas väl i skala och med ett modernt formspräk som samspelar 
i arkitektur, form och färg med den befintliga bebyggelsen.  
 
Planförslaget är lagstridigt enligt SBF:s bedömning 
Stallmästaregården ligger inom Kungliga Nationalstadsparken. För att få ett samlat och långsiktigt 
skydd och garantera att detta unika och sparsamt exploaterade område mitt i staden består för 
framtiden utsågs området Ulriksdal-Haga-Djurgården-Brunnsviken till världens första 
nationalstadspark år 1995. Planområdet ingår således i riksintresset Kungliga nationalstadsparken 
(enligt miljöbalken kap 4 §7). Ur skyddstexten:  
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Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder 
vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska 
landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. 
 

I den vård- och utvecklingsplan för Nationalstadsparken som länsstyrelsen arbetade fram 2012 
omnämns Stallmästaregården som en av de kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer som ska värnas 
och vårdas så att karaktärsdrag och kvaliteter består.  

 
Planområdet ligger också inom riksintresse för kulturmiljövården Solna (AB37).  För planområdet 
särskilt relevant uttryck för riksintresset är  
 

 Haga tingshus från 1907 och Stallmästargården som är Stockholmstraktens äldsta utvärdshus från 
1652 och som har anor som stallmästarboställe under Karlberg på 1630-talet.  

 
I den fördjupade översiktsplanen för Nationalstadsparken, Solnadelen, 2008 och aktualitetsförklarad 
2016 anges bland annat att ”Förutsättningar för fortsatt värdshusrörelse i Stallmästargården ska 
upprätthållas. Nya mindre byggnader och anläggningar för kultur- och friluftsändamål och för 
områdets drift får byggas”. 
 
SBF:s bedömning:  
 Den nya byggnaden skulle skada det historiska landskapets natur- och kulturvärden och strider 

därför mot skyddsbestämmelserna för Nationalstadsparken.  
 Med den förvanskning av den i riksintressebeskrivningen särskilt utpekade miljön för 

Stallmästaregården som förslaget innebär skulle planförslaget medföra påtaglig skada på 
riksintresset. SBF hänvisar till Naturvårdsverkets och Riksantikvarieämbetets tolkningar av 
begreppet påtaglig skada. Dessa myndigheters uttalanden  bör tolkas så att all påverkan som inte 
kan anses bagatellartad innebär risk för påtaglig skada vilket innebär en låg tröskel för påtaglig 
skada samt att syftet med lagstiftningen är att skydda riksintressena mot alla sådana åtgärder 
som medför irreversibel skada på riksintresset. Vidare bör lagen tolkas så att det är inte bara de 
kulturhistoriska värdena i sig exempelvis bevarade byggnader utan platsens hela innehåll som 
vittnesbörd om ett historiskt skeende som ska skyddas.  

 Stallmästaregården är förordnad som byggnadsminne vilket innebär ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde. I den fördjupade översiktsplanen anges att miljön får kompletteras med 
mindre byggnader. SBF bedömer att den föreslagna nybyggnaden strider mot de höga 
kulturhistoriska värden som byggnadsminnesförklaringen innebär och också mot 
översiktsplanen genom byggnadens stora format. Förslaget innebär vidare en förvanskning av 
den värdefulla miljön vilket strider mot plan- och bygglagen 8 kap 13§. 

 
Av dessa skäl bör förslaget till detaljplan återkallas.   
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 

      
Tomas Nyström                       Kristina Berglund                              
Ordförande                        Adjungerad styrelseledamot          
 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 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.  
 


