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Beslut
Datum
2021-10-29

Ärendebeteckning
403-64982-2021

Gröndals Intresseförening
grondalsintresse@gmail.com
Svenska byggnadsvårdsföreningen
hannes.granberg@byggnadsvard.se

Överklagande av beslut om rivningslov för
rivning av Nitrolackfabriken på fastigheten
Lövholmen 12, Liljeholmen, i Stockholms
kommun
Beslut
Länsstyrelsen avvisar överklagandena.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun (nämnden),
beslutade den 22 juni 2021, § 6, Dnr 2020-15803-575, att, med stöd av
9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, bevilja rivningslov
för rivning av Nitrolackfabriken på fastigheten Lövholmen 12,
Liljeholmen. För beslutet och tillhörande tjänsteutlåtande, se bilaga 1
och 2.
Länsstyrelsen beslutade den 13 september 2021, Dnr 59390-2021, att
avvisa Hägerstens Hembygdsförenings överklagande av nämndens
beslut. För det beslutet i dess helhet (utan bilagor), se bilaga 3.
Gröndals Intresseförening samt Svenska
byggnadsvårdsföreningen har också överklagat nämndens beslut, se
bilaga 4-5.

Motivering till beslutet
Tillämpliga bestämmelser framgår av länsstyrelsens tidigare beslut i
bilaga 3.
Länsstyrelsen bedömer alltjämt att praxis i nuläget inte kan ges den
tolkningen att en förening med syfte att värna om kulturmiljöintressen
har klagorätt såvitt avser ett beslut om beviljat rivningslov. Vad
föreningarna har anfört föranleder ingen annan bedömning.
Länsstyrelsen bedömer därför att Gröndals Intresseförening samt

Postadress: Box 22067
104 22 Stockholm

Telefon: 010-223 10 00

E-post: stockholm@lansstyrelsen.se

Webb: lansstyrelsen.se/stockholm

Länsstyrelsen
Stockholm

Beslut
2021-10-29

2 (2)
403-64982-2021

Svenska byggnadsvårdsföreningen inte har rätt att överklaga det
aktuella beslutet om rivningslov. Överklagandena ska därmed avvisas.

Information
Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 6 med överklagandehänvisning.

Beslutande
Beslutet har fattats av jurist Lovisa Ristner.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
kristina.kallin@skanska.se

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nämndens beslut
Tjänsteutlåtandet
Länsstyrelsens beslut i ärende 59390-2021
Överklagande från Gröndals Intresseförening
Överklagande från Svenska byggnadsvårdsföreningen
Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Bilaga 1
Stadsbyggnadsnämnden

Tid
Plats
Justerat
Anslaget

Protokollsutdrag

Tisdagen den 22 juni 2021, kl. 09:00-09:10
Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset
Tisdagen den 29 juni 2021 §§ 1-9
Torsdagen den 1 juli 2021 §§ 1-9

Joakim Larsson

Jan Valeskog

Närvarande
Beslutande ledamöter:
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Joakim Larsson (M), ordföranden
Jan Valeskog (S), vice ordföranden
Hans Breismar (M)
Björn Ljung (L)
Cecilia Obermüller (MP)
Fredrik Lindstål (C)
Mikael Valier (KD)
Ulf W alther (S)
Sara Stenudd (V)
Maria Hannäs (V)
Peter W allmark (SD)

§§ 1-7

§§ 1-8

Tjänstgörande ersättare:
Arne Genschou (M)
Erik Sarfors (C) §§ 8-9
Isabelle Ljungberg (S)
Jonas Santesson (V) § 9
Ersättare:
Linda Jonsson (M)
Mikael Eskman (M)
Ingebrikt Sjövik (M)
André Nilsson (L)
Lennart Tonell (MP)
Erik Sarfors (C)
Daniel Agustin Vencu Velasquez
Castro (S)
Emilia W ikström Melin (S)
Jonas Santesson (V)
Mikaela Karlsson (Fi)

För Kristina Lutz (M)
För Fredrik Lindstål (C)
För Elisabet Carlsson (S)
För Maria Hannäs (V)

§§ 1-7

§§ 1-8

Tjänstemän:
Dessutom närvarade stadsbyggnadsdirektören Anette Scheibe Lorentzi,
nämndsekreterarna Rakel Nilsson och Sara Högne, Torkel Kjellman,
borgarrådssekreterarna Nils Annink, Lovisa Lindholm, Louise Hyltander
och Adam Valli Löfgren

Stadsbyggnadsnämnden
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

§6

Stadsbyggnadsnämnden
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Lövholmen 12, Liljeholmen, Dnr 2020-15803-575
Beslut

Stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt stadsbyggnadskontorets
förslag:
1

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att bevilja rivningslov för
Nitrolackfabriken, med stöd av 9 kap. 34 § plan- och
bygglagen (2010:900) PBL.
Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. KA är
certifierad med behörighet K.

Handlingar i ärendet

Godkänt dokument - Lovbeslut - Bifall, Stadsbyggnadsnämnden Stockholms stadsbyggnadskontor, 2021-06-22, Dnr 2020-15803

Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande från den 20 maj 2021.
Bil § 6
Tjänsteutlåtandet avser en ansökan om rivningslov för
Nitrolackfabriken på fastigheten Lövholmen 12 i stadsdelen
Liljeholmen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1)

Ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L),
Cecilia Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael
Valier (KD) föreslår (se beslutet).

2)

Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd
m.fl. (V) föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att avslå
ansökan om rivningslov för Nitrolackfabriken, samt att
därutöver anföra följande:
Vi delar remissinstanserna och flera av yttrandes uppfattning
att byggnaden är skyddsvärd utifrån sin kulturhistoria. Det är
viktigt att hitta en balans mellan vad som ska sparas och rivas
i omdaningen av den nya stadsdelen i Lövholmen. Vi ser
gärna att ytterligare hänsyn tas för att möjliggöra bevarandet
av viktiga byggnader, likt Nitrolackfabriken, där detta är
möjligt. Den aktuella byggnaden skulle kunna skapa positiva
värden i den nya stadsdelen under förutsättning att sanering
kan genomföras fullt ut och byggnaden kan integreras väl i
området.

3)

Peter Wallmark (SD) föreslår att stadsbyggnadsnämnden
beslutar att avslå kontorets förslag till beslut, samt att
därutöver anföra följande:
Någon gång vore det positivt att i praktisk planering dra
lärdom av föregående årtiondens rivningar av Stockholms

Stadsbyggnadsnämnden
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kulturmiljö. Vi motsätter oss inte på något sätt en omvandling
av området i fråga till bostäder. Dock är det direkt
kontraproduktivt att undvika att låta den nya bebyggelsen
berikas av bevarade och renoverade byggnader som bidrar till
den nya stadsdelens atmosfär och karaktär. Nyproduktion av
bostäder och verksamhetslokaler vinner i många fall på att
bevara kulturarvet och inordna detta i det nya. Stadsmuseet
menar att ett bevarande av byggnaderna skulle bidra till en
unik stadsdel som inte skulle gå att skapa på någon annan
plats. Områdets berättelser om Stockholm som industristad
skulle leva vidare och bidra till kunskap om Stockholms
historia. Nitrolackfabriken har klassats tillhöra Nivå 1 d.v.s.
av högt värde av bevarande, för att när stadsutvecklingen är
genomförd utgöra en fysisk spegling av Lövholmens historia.
Ett bevarande av Nitrolackfabriken skulle betyda att
industriarvet annonseras mot vattnet och att industrikajens
funktion bli mer begriplig.
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Beslutsgång

Ordföranden Joakim Larsson (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Joakim Larsson m.fl. (M), Björn Ljung (L), Cecilia
Obermüller (MP), Fredrik Lindstål (C) och Mikael Valier (KD).
Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd m.fl. (V)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Peter Wallmark (SD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till
sitt förslag.
Ersättaryttrande

Mikaela Karlsson (Fi) instämmer i förslag från vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Sara Stenudd m.fl. (V).
Underrättelse

Sökanden och fastighetsägaren ska underrättas om beslutet.
Beslutet ska kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Kända sakägare
ska underrättas om kungörelsen.
Sakägare med erinran ska delges beslutet.

Bilaga 2
Stadsbyggnadskontoret
Bygglovsavdelningen

Handläggare
Fly Tholst

Tjänsteutlåtande
Dnr 2020-15803
Sida 1 (10)
2021-03-17

Till
Stadsbyggnadsnämnden

Ansökan om rivningslov för Nitrolackfabriken,
Lövholmen 12, Lövholmsgränd 12, Liljeholmen
Förslag till beslut
Ansökan om rivningslov för Nitrolackfabriken beviljas med
stöd av 9 kap. 34§ plan- och bygglagen, PBL.
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2021-05-07,
Dnr 2020-15803
Dnr 2020-15803

Byggherrens förslag till kontrollansvarig godtas. KA är certifierad med
behörighet K.
Sammanfattning
Ansökan avser rivningslov av industribyggnaden Nitrolackfabriken.
Ett planarbete (dnr 2017- 13571) pågår på platsen som syftar till att
utveckla Lövholmen. I planarbetet ingår utredning av den aktuella
byggnad och dess bebyggelseområde. Kontorets samlade
bedömning med stöd av de utredningar som gjorts i planarbetet och
det underlag som finns tillgängligt är att byggnaden inte är omistlig
och ej heller avses bevaras genom planarbetet och rivningslov bör
medges.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
http://bygglov.stockholm

Berörd byggnad/fastighet är belägen inom cirkeln

Tjänsteutlåtande
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Ansökan
Åtgärder som ingår i ansökan

Rivning av Nitrolackfabriken (hus 27), Industribyggnad som upptar
en BYA om 535 kvm.

Fakta om ansökan
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Fastighetsbeteckning
Fastighetsägare
Sökande
Byggherre
Kontrollansvarig
Ansökan inkom
Tidsfrist påbörjad
Ansökan komplett
Handläggare
Beslutsfattare

Lövholmen 12
Lövholmsgränd 12 Exploatering Ab
Skanska Sverige AB, Region Nya Hem
Stockholm Kristina Kallin
Skanska Sverige AB, Region Nya Hem
Stockholm Kristina Kallin
Lars Lundberg (K)
2020-11-17
2020-11-17
2021-03-08
Fly Tholst
Stadsbyggnadsnämnden

Underlag för bedömning av ansökan
Handlingar som ingår i beslutet

Situationsplan inkom 2021-03-08
Ritningar 10st. inkom 2020-11-17
Handlingar som utgör underlag för beslutet

Fotobilaga inkom 2020-11-17
PM Miljöteknisk undersökning med bilagor inkom 2020-11-17
PM WSP inkom 2020-11-17

Tjänsteutlåtande
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Bakgrund till handläggningen av ärendet

Byggnaden som förslås rivas ligger på Lövholmen och inom det
område där det pågår ett planarbete som syftar till att pröva
möjligheten att förändra och bebygga det tidigare industriområdet
med bland annat bostäder, skola och offentlig service.
Samtal har förts med Planavdelning i och med att den ansökta
åtgärden föregår det pågående planarbetet på Lövholmen.
Nitrolackfabriken är en av de byggnader som i planarbetet tagits
upp för utredning gällande dess höga kulturvärde.
Beskrivning av befintlig byggnad/område
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Liljeholmen och Lövholmen
Vid 1800-talets hälft inleddes en expansionsfas för industrin i
Stockholm. Liljeholmen blev det första planerade området som
planerades som ett renodlat industriområde i utkanten av staden. På
Lövholmen har det sedan dess funnits flertal olika verksamheter.
Mest framträdande är Alcro Beckers färgfabrik, kolsyrefabriken och
Cementa.
Beckers och färgfabriken
År 1865 öppnade Wilhelm Becker en färgaffär på Malmtorgsgatan
5 i Stockholm och var en av de första producenterna av
färdigproducerad färg. Vid slutet av 1800-talet drabbades företaget
av lokalproblem då staden inte längre ville ha en kemisk fabrik på
Östermalm. Företaget flyttade då till Lövholmen och den nu
aktuella fastigheten. Fabriken har funnits på platsen sedan början av
1900-talet. 2004 fylldes den sista färgburken på
Lövholmsanläggningen som sedan avvecklades helt från platsen
2008. Fabriken har succesivt byggts ut på platsen med olika
byggnader och medfört en över 100 år lång bebyggelsehistoria.
Nitrolackfabriken
Beckers Nitrolackfabrik som stod färdig för att tas i drift år 1944
och var i sin tid en modern industribyggnad med ett modernistiska
formspråk som präglas av vida fönsterpartier och platta tak. Här
tillverkades lack med nitrocellulosa som bindemedel. Byggnaden
består av fyra våningar varav ett indraget takplan. Byggnaden
karaktäriseras av handslaget tegel och rödmålade träfönster
placerade i fönsterband. Byggnaden har en betydelsefull placering i
stadsbilden, då den utgör en del av den vy som kan ses från
vattenrummet (Liljeholmsviken).
I dag är byggnadens tekniska skick dåligt och den utredning
genomförd sent hösten 2020 visar att framför allt mark och

Tjänsteutlåtande
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grundläggning, troligen även byggnadskonstruktionen, är starkt
förorenade.
Nitrolackfabriken
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Bild från Lövholmen |Kulturmiljö | Utgångspunkterför gestaltning 2020-1116. rev. 2021-01-14

Bild från Lövholmen |Kulturmiljö | Utgångspunkterför gestaltning 2020-1116. rev. 2021-01-14

Bild: Fotobilaga Lövholmen 12, fasad mot söder
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Bild: Fotobilaga Lövholmen 12, fasad mot öster

Bild: Fotobilaga Lövholmen 12, fasad mot norr
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Bild: Fotobilaga Lövholmen 12, fasad mot väster

Gällande lagar och föreskrifter
Plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
Plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.
Miljöbalken (1998:808), MB.
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Tillämpliga bestämmelser

Det behövs rivningslov för att riva en byggnad eller del av en
byggnad enligt 9 kap. 10 § PBL.
Gällande planer för fastigheten

För fastigheten finns två gällande detaljplaner. Pl. 2365 från 1940
som anger att området får bebyggas endast för industriellt ändamål
och därmed jämförligt ändamål samt Dp.1998-4297-54 från 1999
som anger användningsbestämmelse industri och kontor för
byggnaden till vänster i området.
Pågående planarbete

På fastigheten pågår idag planarbete (dnr 2017–13571) för att
utveckla Lövholmen för att bl.a. möjliggöra nya bostadsområden på
platsen. 2017-11-23 beslutade stadsbyggnadsnämnden om att
planarbetet skulle påbörjas (start-PM). 2018-03-22 beslutar
stadsbyggnadsnämnden om bifall för tidigt samråd. 2020-05-28
beslutar stadsbyggnadsnämnden att godkänna redovisningen av
tidigt samråd och upprätta planrådsförslag.
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Kulturhistoriskt värde
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För Stockholms stad gäller Översiktsplan Stockholm som antogs
februari 2018. I den framgår vilka områden som är utpekade som
särskilt kulturhistoriskt värdefulla av Stockholms stadsmuseum.
Stadsmuseet har under år 2009 inventerat och klassificerat
bebyggelsen i området. Den aktuella byggnaden Nitrolackfabriken
bedöms ha särskilt kulturhistoriskt värde och är markerad med grönt
på den kulturhistoriska klassificieringskartan.

Stadsmuseets inventering av området. Byggnad som föreslås rivas ligger
inom markeringen.

Kulturmiljöutredning
I utredningen framkommer det att bebyggelsen och platsen har
särskilda värden som är kopplade till två viktiga berättelser:
”Industristaden Stockholm – försörjning av staden” och
”Färgindustrins historia – en berättelse om Sverige”. En prioritering
av de byggnader som tagits upp för diskussion har skett enligt en
klassificerings skala av Nivå 1: Hög, Nivå 2: Avsevärd samt Nivå 3:
Mellan. Nitrolackfabriken har klassats tillhöra Nivå 1 d.v.s. av högt
värde av bevarande, för att när stadsutvecklingen är genomförd
utgöra en fysisk spegling av Lövholmens historia. Ett bevarande av
Nitrolackfabriken skulle betyda att industriarvet annonseras mot
vattnet och att industrikajens funktion bli mer begriplig.
Problematiken har i utredningen lyfts kring bevarandet av
byggnaden då byggnadens historia av att producera billack lett till
att marken och byggnaden är starkt förorenade.
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Yttrande från sökanden

Inget yttrande har ännu inkommit, men biläggs om det inkommer.
Yttranden från sakägare

Ärendet har inte grannehörts eller kungjorts då åtgärden inte strider
mot gällande detaljplaner.
Synpunkter
Negativa synpunkter från boende i Gröndal har inkommit i ärendet
den 2020-12-01. Boende i Gröndal har belyst att vidare utredning
kring byggnadens bevarande bör ske och att ett bevarande av
byggnaden skulle påminna om platsens historia från 1900-talet.
Yttranden från remissinstanser
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Ärendet har remitterats till Stadsmuseet som avstyrker förslaget till
rivning av byggnaden, med hänvisning till de kulturhistoriska värdena,
i enlighet med PBL 9 kap 34 §.
Byggnadens kulturhistoriska kvaliteter har inte i grunden påverkats
av sentida skadegörelse. Den bidrar positivt till miljön och till
förståelsen av Beckersområdets historia. Museet bedömer vidare att
byggnaden har stadsbildsmässiga värden invid Liljeholmsviken.
Läget nära vattnet gör det möjligt att på nära och på långt håll
uppleva den för verksamheten centrala kopplingen mellan
fabriksbebyggelsen och Beckers-områdets kaj, och alltså förstå
anläggningens placering och funktionella förutsättningar. En
rivning påverkar detta negativt.
För att den nya stadsdelen Lövholmen i framtiden ska kunna berikas
av de kulturhistoriska värdena och förmedla det industrihistoriska
arvet, krävs att tillräckligt många av verksamhetsbyggnaderna
sparas så att en ”kritisk massa” skapas - en miljö som trots
omfattande nytillskott och förändringar förblir läsbar och förståelig.
Om aktuell byggnad bevaras kan den bidra till detta mål.
Tidigare ställningstaganden

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att avslå ansökan om rivningslov
med Dnr.2018–12932 för nitrolackfabriken, 2018-12-14.

Bedömning och motivering
Överensstämmelse med detaljplan

Byggnaden omfattas inte av rivningsförbud i detaljplanerna.
Rivning av byggnaden strider därför inte mot gällande detaljplaner.
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Kulturhistoriskt värde
Stadsbyggnadskontoret kan konstatera att berörd byggnad har ett
högt historiska, kulturhistoriska och miljömässiga värde som
berättar om platsen, färgindustrins historia och Stockholms
industrihistoria. Detaljplanearbetet som pågår syftar bland annat till
att utreda den kulturhistoriska miljön i sin helhet och bevarandet av
särskilda specifika byggnader som kan berätta om platsen och dess
historia.
I planarbetet och i den utredningen gällande byggnadernas
kulturhistoriska värde på Lövholmen, har det framkommit att
Nitrolackfabriken och dess mark är kraftig förorenade och att
byggnaden inte har så pass höga bevarandevärden att den avses
bevaras och det inte är aktuellt att införa rivningsförbud för
byggnaden i den nya detaljplanen. Stadsbyggnadskontoret har
därmed bedömt att byggnaden inte behöver bevaras på grund av
byggnadens och bebyggelsens historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värde.
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Stadsbyggnadskontorets samlade bedömning och motivering

Då det inte föreligger något rivningsförbud i den nu gällande
detaljplanen och då stadsbyggnadskontorets planavdelning har
bedömt att Nitrolackfabriken inte ska bevaras i den nya detaljplanen
bedömer stadsbyggnadskontoret att rivningslov för byggnaden går
att bevilja.
Stadsbyggnadskontoret föreslår att ansökan om rivningslov för
Nitrolackfabriken beviljas med stöd av 9 kap. 30§ plan- och
bygglagen, PBL.
Ansvar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett
startbesked och dessutom krävs för rätten att använda lovet att det
gått fyra veckor från att lovbeslutet kungjorts i Post- och Inrikes
tidningar (PoIT).
En åtgärd ska utföras enligt fastställda ritningar. Inga
bygglovspliktiga ändringar får ske utan att ett nytt lov beviljats av
stadsbyggnadsnämnden. Byggherren ansvarar för att kontrollera att
det som byggs följer krav enligt PBL eller föreskrifter/beslut som
meddelats med stöd av PBL.
Lovets giltighetstid

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Tjänsteutlåtande
Dnr 2020-15803
Sida 10 (10)

Övriga tillstånd

Byggåtgärder kräver fastighetsägarens tillstånd.
Åtgärder på gatumark kräver tillstånd från Polismyndigheten.
Den sökande ansvarar för att tillstånd finns.
Byggbodar

Beslutet ger inte rätten att ställa upp byggbodar i direkt anslutning
till arbetsplatsen. För eventuella byggbodar krävs separat beslut om
bygglov och startbesked.
Underrättelse om beslut

Ett beslut om lov kungörs i Post- och Inrikes tidningar.
Delgivning och information om beslutet skickas till berörda.
Startbesked

Byggnationen får inte påbörjas förrän stadsbyggnadsnämnden
lämnat ett startbesked.
Efter detta beslut om bygglov ska ett tekniskt samråd hållas. Inför
samrådet ska byggherren ta fram en plan (kontrollplan) för de
uppföljande kontrollerna samt relevanta tekniska handlingar
(ritningar, beskrivningar, utlåtanden etc.) I samband med
startbeskedet fastställs kontrollplanen.
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Slutbesked

Innan byggnadsverket/åtgärden får tas i bruk måste slutbesked ha
meddelats. Vilka handlingar som ska skickas till
stadsbyggnadsnämnden inför slutbesked bestäms i startbeskedet.
Sanktioner

Stadsbyggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgift av den som
påbörjar ett bygge utan att ha fått startbesked eller av den som tar en
ny byggnad/byggnadsdel i bruk utan att ha fått slutbesked.
Sanktionsavgifterna kan uppgå till betydande belopp.
Bilagor

1. Yttrande från remissinstanser
2. Till detta tjänsteutlåtande hör alla handlingar som ska ingå i
beslutet.
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Beslut
Datum

Beteckning

2021-09-13

403-59390-2021

Enheten för överklaganden
Lovisa Ristner

Hägerstens Hembygdsförening
info@hagerstensbygden.se

Överklagande av beslut om rivningslov för rivning
av Nitrolackfabriken på fastigheten Lövholmen 12,
Liljeholmen, i Stockholms kommun
Beslut

Länsstyrelsen avvisar överklagandet.

Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms kommun (nämnden), beslutade den 22
juni 2021, § 6, Dnr 2020-15803-575, att, med stöd av 9 kap. 34 § plan- och
bygglagen (2010:900), PBL, bevilja rivningslov för rivning av Nitrolackfabriken
på fastigheten Lövholmen 12, Liljeholmen. För beslutet och tillhörande
tjänsteutlåtande, se bilaga 1 och 2.
Hägerstens hembygdsförening har överklagat beslutet samt yrkat inhibition i
avvaktan på slutlig prövning, se bilaga 3.

Motivering till beslutet

Av 13 kap. 3 § PBL framgår att ett kommunalt beslut om rivningslov får
överklagas hos Länsstyrelsen. I enlighet med 13 kap. 8 § PBL som hänvisar till 42
§ förvaltningslagen (2017:900), FL, får ett beslut överklagas av den som beslutet
angår, om det har gått honom eller henne emot.
Av rättspraxis följer att en granne eller annan enskild person inte har rätt att
överklaga ett beslut om beviljat rivningslov. Det är kommunen som vid
lovgivningen har att bevaka de allmänna intressen som prövas i samband med en
ansökan om rivningslov.
Vid sidan av klagorätten enligt 13 kap. 8 § PBL finns i 13 kap. 12 § PBL en regel
som ger sådana miljöorganisationer som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken rätt att
klaga i vissa fall. Avsikten med att införa bestämmelsen om klagorätt i 13 kap. 12
§ PBL var att uppfylla de krav som Århuskonventionen ställer i artikel 9.2.
Postadress

Länsstyrelsen Stockholm
Box 22067
104 22 STOCKHOLM

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Telefon

010-223 10 00
Fax

010-223 11 10

E-post/webbplats

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm
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Beslut
Datum

2021-09-13

Beteckning

403-59390-2021

Länsstyrelsen konstaterar att det i praxis finns stöd för att ge miljöorganisationer
klagorätt i fråga om bygglovsbeslut som aktualiserar hänsynstaganden som mer
tydligt är relaterade till miljön och naturskyddet. Länsstyrelsen konstaterar vidare
att praxis också ger stöd för att en förening med syfte att tillvarata
kulturmiljöintressen också kan bedömas som en sådan miljöorganisation och att
klagorätt därvidlag prövats i praxis såvitt avser detaljplaner (Jfr. Högsta
domstolens beslut den 11 mars 2020 i mål Ö 6017-18 samt den 9 juli 2020 i mål
nr Ö 6554-20).
Länsstyrelsen bedömer dock att praxis i nuläget inte kan ges den tolkningen som
Hägerstens hembygdsförening anför, nämligen att en förening med syfte att
tillvarata kulturmiljöintressen, har klagorätt såvitt avser ett beslut om beviljat
rivningslov. Vad hembygdsföreningen har anfört i övrigt föranleder ingen annan
bedömning. Länsstyrelsen bedömer därför att Hägerstens hembygdsförening inte
har rätt att överklaga det aktuella beslutet om rivningslov. Överklagande ska
således avvisas.

Information
Du kan överklaga beslutet

Se bilaga 4 med överklagandehänvisning.

Beslutande

Beslutet har fattats av jurist Lovisa Ristner.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
kristina.kallin@skanska.se

Bilagor

1. Nämndens beslut
2. Tjänsteutlåtandet
3. Överklagandet
4. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen

Bilaga 4

Till: Länsstyrelsen i Stockholms län
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen

Överklagande
2021-09-13

Överklagande av beslut att bevilja rivningslov för Nitrolackfabriken; dnr 202110952
Sammanfattande ståndpunkt
Gröndals Intresseförening överklagar stadsbyggnadsnämndens beslut 22 juni 2021 att bevilja
rivningslov för Nitrolackfabriken. Vi menar att den avvägning mellan allmänintressen som
ligger till grund för beslutet vilar på en alltför bräcklig kunskapsgrund och hänvisar till
laglydelse i MB Kap 2 : 2, 3, 7 §§, MB Kap 3 : 6 §, PBL 2 Kap : 2 §, samt till
planeringsinriktningar i Översiktsplanen. Ett definitivt beslut om Nitrolacks framtid bör inte
fattas innan samrådsprocesser och miljökonsekvensbeskrivningar är klara.
Vi överklagar även beslutet på en annan grund. Eftersom Nitrolackfabriken både i sig och
som en viktig kompletterande del av det kulturhistoriska industriområdet på Lövholmen,
besitter ett särskilt högt värde, skulle en rivning av Nitrolackfabriken innebära en
förvanskning av det värde det kulturhistoriska området på Lövholmen besitter. Här hänvisar
vi till PBL Kap 8 : 13 § där lagtexten är tydlig; ett sådant byggnadsområde får inte förvanskas.
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Beslut ska grundas på bästa möjliga kunskapsunderlag
Nitrolack som isolerad lovprocess avgörs inom ramen för vad det utdaterade och inaktuella
sammanhang som den nu gällande detaljplanen för Lövholmen (2365) anger. Samtidigt ingår
Nitrolack som del av det utökade och mer aktuella perspektiv som den pågående
detaljplaneprocessen för hela Lövholmen (2017-13571) utgör.
Här menar vi att de perspektiv och den kunskap som detaljplaneprocessen tillför kan ha en
avgörande betydelse för hur de kulturhistoriska värdena på Lövholmen bäst ska tas till vara
och allmänintressen sinsemellan bäst ska avvägas. Den potential och de värden de
kulturhistoriska byggnaderna på Lövholmen besitter kommer att kunna förstås och realiseras
fullt ut först när detaljplaneprocessen genomförs fullt ut. De kulturhistoriska värden som kan
extraheras och förädlas ur den komplexa nybildningen av Lövholmen förutsätter kunskap om
dels enskildheter, enskilda byggnader och enskilda allmänintressen, dels hur dessa förhåller
sig till och kan berika och optimera varandra. Att riva Nitrolack, en av de byggnader med
störst potential att tillföra kulturella mervärden, innan det fullödiga kunskaps- och
beslutsunderlaget är sammanställt i samråd och genom miljökonsekvensbeskrivningar vore
inte förenligt med de krav som följande lagar och planer ställer;
 2 kap 2, 7 §§ MB. Grundläggande principer för miljöhänsyn återspeglas av
hänsynsreglerna och rimlighetsavvägningen i miljöbalken. Miljöhänsyn innebär bland
annat att kunskap ska införskaffas så att kulturmiljön skyddas från skada eller
olägenhet. Med hänsyn till en åtgärds art och omfattning statuerar
rimlighetsavvägningen i 7 § att miljöhänsyn, inkluderande hänsyn till kulturmiljön, ska
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visas ända tills det blir orimligt att göra så - ända tills marginalnyttan för miljön inte
uppväger de kostnader som läggs ned på skadeförebyggande åtgärder. Att visa
miljöhänsyn i det här fallet innebär att kunskap, under samråd och
miljökonsekvensbeskrivningar, inhämtas och ackumuleras så att de kulturmiljövärden
som finns på Lövholmen, inklusive Nitrolackfabriken både i sig och i sitt sammanhang,
ska tas till vara på bästa möjliga sätt. Kostnaden för detta skulle vara att beslutet om
rivningslov för Nitrolack fördröjs ända tills dess samråd och
miljökonsekvensutredningarna är klara. Konkret skulle detta vara möjligt att
genomföra genom att beslutet om rivningslov fattas enligt kap 9:28 § PBL i stället för
kap 9:34 § PBL.
Vi menar att detta är en kostnad som ligger inom rimlighetens gränser och värd att ta.
Detta är en miljöhänsyn som är rimlig att visa.
 3 kap 6 § MB. Områden som på grund av sina kulturvärden har en allmän betydelse ska
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Om
Nitrolack skulle rivas till följd av ett bristande beslutsunderlag, skulle detta vara en
åtgärd som påtagligt skulle kunna skada kulturmiljön. Kunskap ska så långt som möjligt
införskaffas för att förebygga detta.
Detta understryks av 2 kap 3 § MB som statuerar att åtgärder som hotar att skada
miljön förstärker kraven på försiktighet.
 Översiktsplanen planeringsinriktningar;
o "Kunskap om stadens stadsbyggnadskaraktärer och stadslandskapet ska vara en
utgångspunkt vid förändring, förnyelse och förtätning i stadens befintliga
områden".
o "Ny bebyggelse, ändringar och tillägg i befintliga miljöer ska utföras omsorgsfullt,
med konsekventa karaktärsdrag och genomarbetade detaljer grundade på en
gedigen analys".
Dessa lagars och planers betydelse menar vi inordnar rivningslovsprocessen och
detaljplaneprocessen i ett enda övergripande sammanhang. Detaljplansprocessens
betydelse som bidrag till beslutsunderlaget går inte att bortse ifrån. Bästa möjliga
kunskapsunderlag ska ligga till grund vid all planläggning och beslut där kulturvärden är
involverade. Allt annat skulle innebära att marken används på ett sätt som inte vore förenligt
med en från allmän synpunkt god hushållning enligt 2 kap 2 § PBL.
Till stöd för detta menar länsstyrelsen i remissyttranden från det tidiga samrådet att
ytterligare utredningar behöver göras. Kulturnämnden pekar på behovet av ett större
kunskapsunderlag för att kunna göra mer ingående bedömningar.
Förvanskning av det kulturhistoriska området
Nitrolackfabriken höga värden och dess viktiga kompletterande roll i det kulturhistoriska
sammanhang som industriområdet på Lövholmens utgör, framgår av uttalanden från olika
remissinstanser:
 Länsstyrelsen menar att Lövholmen har stora industri- och kulturhistoriska värden på
såväl lokal som nationell nivå. De efterlyser ett ökat bevarande av viktiga byggnader
som skulle återspegla ett mer representativt tidsdjup än de hittills föreslagna
byggnaderna. De byggnader som nu föreslagits uppfördes 1889–1916 och
representerar arkitektoniskt endast ett litet avsnitt av Lövholmens historia som
industriområde. Ett annat problem med den hittills föreslagna bevarandestrukturen

är att de bevarade byggnaderna skulle byggas in i kvartersstrukturen på ett sätt som
skulle göra det svårt att förstå att de utgör delar av ett historiskt industriområde.
Länsstyrelsen efterlyser även en naturlig koppling mellan de kulturhistoriska
byggnaderna och vattnet, eftersom kajen på Lövholmen tidigare utgjort en
industrihamn.
 Stockholm stadsmuseum har grönklassificerat både Nitrolack och andra
kulturhistoriska industribyggnader på Lövholmen. Stadsmuseet menar att ett ökat
antal verksamhetsbyggnader behöver sparas för att kulturhistoriska värden och det
industrihistoriska arvets ska vara möjliga att förmedla.
Nitrolackbyggnaden uppfördes 1945. Den återspeglar därmed arkitektoniskt och
verksamhetsmässigt en annan tidsperiod än de hittills föreslagna kulturhistoriska
byggnaderna och utgör därför ett viktigt komplement till dessa. I en kommande
kvartersstruktur skulle Nitrolack bidra till en ökad förståelse för hela platsen som ett
historiskt industriområde och för den verksamhet som bedrivits där. Det är dessutom den
enda av de kulturhistoriskt viktiga byggnaderna som naturligt är belägen närmast vattnet.
Utifrån dessa omständigheter menar vi att en rivning av Nitrolackfabriken skulle innebära en
förlust av viktiga kulturhistoriska perspektiv och en förvanskning av det höga kulturhistoriska
värde som industriområdet på Lövholmen besitter och hänvisar till 8 kap : 13 § PBL.

För Gröndals Intresseförening
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Lennart Sundin
Ordförande

Per-Erik Hägerström
Styrelseledamot

Bilaga 5

2021-10-06

Till länsstyrelsen i Stockholms län
Adresseras till
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

ÖVERKLAGANDE
Beslut som över klagas
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-0622 att bevilja rivningslov för Lövholmen 12 (Nitrolackfabriken) inom Liljeholmen i
Stockholm, Dnr 2020-15803-575.
Yr kande
Stockholms kommuns beslut att bevilja rivningslov för Lövholmen 12 inom Liljeholmen
upphävs.
Taler ätt för Svenska byggnadsvår dsför eningen
Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) grundades 1975 och är en oberoende icke
vinstdrivande, ideell förening med cirka 7 000 medlemmar. Föreningens huvudsakliga
ändamål är bland annat att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och nyttja det som en
resurs i stadsutvecklingen.
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Enligt Århuskonventionen, 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.” I dagens stadsutveckling får
miljöorganisationerna allt större tyngd som allmänhetens stöd och företrädare, inte minst i
kulturarvsfrågor och har därför en viktig roll att föra allmänhetens talan enligt
Århuskonventionen.
SBF hänvisar till att Högsta domstolen, HD, 2020-07-09 (mål nr Ö 6554-19) fastställt en dom
i Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som innebär att 42§ förvaltningslagen ges en
tolkning som innebär att miljöorganisationer med uppgift att tillvarata kulturmiljöintressen,
och som uppfyller kriterierna i 16 kap, 13 § miljöbalken, MB, har klagorätt i fråga om beslut
att anta, ändra eller upphäva en detaljplan, om beslutet aktualiserar hänsynstaganden som mer
tydligt är relaterade till kulturmiljön. När det gäller detaljplaner är det således klarlagt av HD
att miljöorganisationer som uppfyller villkoren enligt MB har talerätt i ärenden som rör
kulturmiljön.
I detta fall avser överklagandet ett beslut om rivningslov för en kulturhistoriskt värdefull
byggnad. SBF hänvisar till att HD 2020-03-11 (Mål nr Ö 6017-18) fastställt en dom i MMD
som innebär att en ideell förening tillerkänts talerätt i ett bygglovsärende med hänvisning till
Århuskonventionen. I domen anges att HD konstaterade att de särskilda bestämmelserna i 13
kap 12 och 13 §§ plan- och bygglagen, PBL, inte uttömmande reglerar miljöorganisationers
rätt att klaga på beslut som berör miljön och naturskyddet. I domen fastslås bland annat att
Svenska byggnadsvårdsföreningen
Box 6442
113 82 Stockholm

www.byggnadsvard.se
Tel: 08-30 37 85
E-post: kansli@byggnadsvard.se

42§ förvaltningslagen ska ges en tolkning som innebär att miljöorganisationer har en klagorätt
i fråga om bygglovsbeslut som aktualiserar hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till
miljön. SBF anser att denna tolkning även bör gälla beslut om rivningslov.
Att riva en kulturhistoriskt värdefull byggnad som vittnar om den historiska utvecklingen på
en ort, strider enligt SBF:s mening mot lagstiftningen och är just ett sådant ärende som
föreningen enligt sitt ändamål och sina stadgar ska försöka beivra. SBF hänvisar här vidare till
en dom i mark- och miljödomstolen 2021-02-11 (P 58-21) där SBF tillerkändes klagorätt i ett
ärende avseende rivningslov och bygglov inom detaljplan för fastigheten Västra Värlinge 18:1
i Trelleborgs kommun.
Utveckling av talan
Nitrolackfabriken bär på ett omistligt historiskt, kulturhistoriskt och industrihistoriskt värde
för Stockholms kommun och dess medborgare, men även som en del av en nationell och
internationell industrihistoria. Om ett rivningslov beviljas förstörs dels Lövholmens
bebyggelseområdes miljömässiga värde, dels läsbarheten i områdets industrihistoria. Med sin
fasad utgör den ett riktmärke och en nod för all båttrafik som passerar ut genom den hårt
trafikerade Årstaviken mot Saltsjön.
Nitrolackfabriken representerar därtill ett nyare tillägg som fortfarande förhåller sig till
Färgfabriken och Färgkontoret samt förbandsfabriken i och med dess enkla men varierande
tegelfasad med modernistiska fönsterband både i bottenvåningarnas tre våningar höga
industrirum samt i de två översta kontorsvåningarna. Byggnadstypen påminner om
Färgfabriken innan dess ombyggnad.
Det kluster som utgörs av Färgfabriken, förbandsfabriken och Nitrolackfabriken berättar en
historia om färgtillverkaren Beckers egen utveckling men även om utvecklingen av
industribyggandet, arkitekturen och konstruktionen; från Färgfabrikens basilika med
strävpelarsystem och massiva väggar, till Nitrolackfabrikens modernare bärande armerade
prefabricerade betongpelare.
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Nitrolack är med all sannolikhet den sista industribyggnaden i basilika-form och med
vattennära läge i Sverige och är därför unik. Att dessutom låta kajen försvinna som en
avläsbar och upplevelsebar industrihistorisk plats, är att ta ifrån människor som kommer att
röra sig i området ett omistligt värde.
Det är anmärkningsvärt att stadsbyggnadsnämnden inte har tagit intryck av Stockholms stads
egna expertinstanser, exempelvis Stadsmuseet i Stockholm och Skönhetsrådet. I yttranden i
samband med det tidiga samrådet menar både Stadsmuseet och Skönhetsrådet att Lövholmens
industrihistoria måste bevaras och man avstyrker den föreslagna alltför generösa rivningen.
I yttrandet till tidiga samrådet skrev Stadsmuseet i Stockholm att: ”det kulturhistoriska värdet
beror på att platsen är ett tydligt och välbevarat exempel på en industrimiljö som haft
betydelse för såväl Sverige som Stockholm. Området är en av få industrimiljöer i närheten av
Stockholms innerstad med ett stort, representativt och välbevarat byggnadsbestånd och med
tydliga årsringar från hela 1900-talet. Alla byggnader har bedömts ha kulturhistoriska värden
där de grönmarkerade skiljer ut sig som särskilt värdefulla …”.
Stadsbyggnadsnämndens beslut strider mot vad som stadgas i 9 kap 34 § PBL, att rivningslov
inte ska beviljas när byggnaden bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.
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Relevanta yttr anden under det tidiga samr ådsför far andet
Skönhetsrådet avstyrkte förslaget till strukturplan och pekade på att områdets industrihistoria
är ett viktigt värde som måste vara avläsbar. Rådet ansåg exempelvis att den tidigare
kolsyrefabriken borde bevaras. En frågeställning som försvann när byggnaden brann och
sedan revs.
Andra tunga instanser när det gäller kulturhistoriska sakkunskap i Stockholm i Stockholm är
Samfundet Sankt Erik. Föreningen skriver i sitt samrådsyttrande: ett problem med det
föreliggande materialet är att de byggnader som föreslås bevaras hör till en relativt kort
tidsperiod, från slutet av 1880-talet till 1910-talet. Detta smala tidsdjup är inte representativt
för platsens långa industrihistoria och osynliggör cementindustrin som präglat platsen från
1940-talet fram till idag.
Samfundet St Erik är inte ensamma om att påpeka att en ytlig förståelse för äldre
kulturhistoria i själva verket skadar förståelse för yngre och samtidsrelevant historia.
- Stadsmuseet pekar på att Lövholmen har industrihistoriska årsringar från hela 1900-talet.
Det är historia som berör, det är händelser som många Stockholmare fortfarande kan referera
till som del av sina egna liv.
- Länsstyrelsen påpekar: De byggnader som föreslås bevaras har uppförts 1889–1916 och
representerar således endast en mindre del av Lövholmens historia som industriområde och
arbetsplats medan de senaste hundra åren utraderas.
Nitrolackfabriken har således höga historiska, kulturhistoriska och industrihistoriska värden
och det skulle vara en stor förlust för både stadsbilden och för läsbarheten av Stockholms
historia om fabriken rivs. SBF hemställer därför att Stockholms kommun inte beviljar
rivningslov då SBF anser:
•

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 2021-10-06, Dnr 2020-15803

•

ett rivningslov skulle strida mot PBL 9 kap 34§ där det anges att ”Rivningslov ska ges
för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte bör bevaras på grund
av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller
konstnärliga värde”.
rivningslovet strider mot PBL 2 kap 6§ där det bland annat anges att ”Vid
planläggning och i andra ärenden […] ska bebyggelseområdets särskilda historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas”.

För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan

Tomas Nyström
Ordförande

Stephan Fickler
Verksamhetsledare

Catharina Högstedt
Medlem i SBF
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Bilaga 6
Beslut
2021-10-29
403-64982-2021
Överklagandehänvisning mark- och
miljödomstolen

Du kan överklaga beslutet hos mark- och miljödomstolen
Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos mark- och miljödomstolen.
Hur överklagar jag beslutet?
Länsstyrelsen måste pröva att överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare tillsammans med handlingarna i ärendet. Därför ska du lämna eller
skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Stockholm antingen via e-post;
stockholm@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Stockholm, Box
22067, 104 22 Stockholm.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag du fick del av beslutet. Vid förenklad delgivning anses du ha tagit del av
beslutet två veckor efter att länsstyrelsen skickade beslutet. Om det kommer in
senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få
ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar.
Sedan är det mark- och miljödomstolen som beslutar om tiden kan förlängas.
Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom
tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
Ditt överklagande ska innehålla
• Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
• Hur du vill att beslutet ska ändras.
• Varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt.
Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga
kopior på dessa. Kontakta länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som
är större än 15 MB via e-post.
Ombud
Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget
namn, adress och telefonnummer.
Behöver du veta mer?
Har du ytterligare frågor kan du kontakta länsstyrelsen via e-post,
stockholm@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-223 10 00. Ange
diarienummer 64982-2021.

