Fastighetskontoret
Ekonomiavdelningen

Överklagatrivningslov
rivningslov
Överklagat
Liljeholmsbadet
Liljeholmsbadet
Dnr2020/687
2020/687
Dnr
Sida 1 (2)
2021-09-08

Anna Wiström
08-508 267 31
anna.wistrom@stockholm.se

Länsstyrelsen i Stockholms län
Enheten för överklaganden
Avdelning för rättsliga frågor
Länsstyreslen
Box 22067
104 20 Stockholm

Överklagat rivningslov Liljeholmsbadet,
Södermalm 1:23 (del av)
Dnr 403 53202-21
Den 22 juni 2021 beviljade stadsbyggnadsnämnden i Stockholms
stad rivningslov för Liljeholmsbadet, ett pontonbadhus beläget i
Liljeholmsviken i anslutning till Hornstullstrand på Södermalm i
Stockholm. Samtidigt beviljades förhandsbesked för att på platsen
uppföra en ny pontonanläggning, som ersättning för det illa
åtgångna badhuset. Sökanden var fastighetskontoret i Stockholms
stad, som för stadens räkning förvaltar badet.
I samband med en planerad renovering av badet, upptäcktes så stora
skador i betongkonstruktionen att fara för liv förelåg. 2016
tvingades badet stänga sin publika verksamhet. De åtgärder som
krävdes för att säkra och renovera badet bedömdes innebära
orealistiskt höga kostnader i förhållande till den mindre mängd
besökare som badet, med tanke på sin storlek, kan härbärgera.
Vidare uppfyller anläggningen inte dagens tillgänglighetskrav för
personer med nedsatt rörelse- och orienterbarhet, vilket skulle
aktualiseras vid en större renovering; ytorna räcker helt enkelt inte
till. Dessutom föreligger en påkörningsrisk av fartyg i farleden,
något som den föråldrade konstruktionen inte är byggd att klara.
Sammantaget är det fastighetskontorets bedömning att det enda
återstående alternativet är en rivning, men med möjlighet till
återuppbyggnad.
Rivningslovet har överklagats av ett antal intresseföreningar och
boende i Stockholm. Den lilla badanläggningen har varit populär för
de som önskat sig ett mer småskaligt bad och siluetten har kommit
att bli ett omtyckt inslag i gatubilden.
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Pontonanläggningen berörs till en mindre del av detaljplan 1353-A,
laga kraft 27/1 1939, med användning W ; vattenområde som skall
bevaras och där utfyllning inte får företas. Till största delen är
pontonanläggningen placerad utanför detaljplanelagt område. Inget
rivningsförbud föreligger.
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Fastighetskontoret är väl medveten om att anläggningen varit
populär både som besöksmål och som objekt i stadsbilden. Att
anläggningen dömts ut av flertalet sakkunniga som orealistisk att
renovera, har ställt kontoret inför det faktum att rivning är den enda
rimliga åtgärden som återstår. Med hänsyn tagen till att
anläggningen genom åren kommit att bli en omtyckt silhuett i
stadsbilden har den bästa lösningen bedömts vara att samtidigt som
rivningslovet lämnats in, ansöka om ett förhandsbesked för att på
samma plats få uppföra en så långt det är möjligt
gestaltningsmässigt lika anläggning. Till förhandsbeskedet
bifogades ritningar över befintlig badanläggning samt illustrationer
som visar hur anläggningen skulle kunna te sig. Dessutom finns
tillgång till delar av originalritningarna med detaljer som skulle
kunna komma väl till pass vid ett nyuppförande.
Positivt förhandsbesked beviljades samtidigt som rivningslovet.
Därmed anser fastighetskontoret att alla förutsättningar finns för att
återuppbygga den populära anläggningen och samtidigt möjliggöra
för dagens krav på tillgänglighet samt säkra konstruktionen utifrån
framtida maritima riskanalyser.

Anders Kindberg
Förvaltningsdirektör Fastighetskontoret i Stockholm

Bil 1. Erhållet förhandsbesked, SBK Dnr 2021-00881
Bil 2. Ritningar samt rendering som ligger till grund för
förhandsbeskedet.
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