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Mål nr P 13722-20. Detaljplan för kvarteret Hästen 21 i stadsdelen Norrmalm i 
Stockholms kommun. 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har genom föreläggande från Mark- och 
miljööverdomstolen, MMÖD, beretts tillfälle att avge yttrande över handlingar från 
fastighetsägaren Hasten 21 AB genom advokatfirman Setterwalls advokatbyrå AB, Hasten, 
(aktbilagor 50, 52-53 sa 11-23). Hasten 21 AB utgör en del av det internationella 
fastighetsbolaget Pembroke. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
Att värna ändliga kulturvärden i den byggda miljön är en del av ett långsiktigt hållbart 
samhälle. Det är anmärkningsvärt att för ett stort fastighetsbolag som Pembroke/Hasten 21, 
tycks lagens krav på att undvika påtaglig skada på riksintresset, att värna kulturarvet och 
minska utsläppen endast ses som hinder för det aktuella projektet, hinder som till varje pris 
ska övervinnas. Texterna präglas av vantolkningar av tillämpligt regelverk och innehåller 
flera vilseledande uttalanden. Många av de frågor Hasten tar upp har utförligt behandlats i 
SBF:s tidigare yttranden. I det följande berörs endast frågor där SBF anser att det kan vara 
befogat med ytterligare kommentarer.  
 
 
Föreningen företräder ett allmänintresse 

Hastens yttrande 
Hasten ifrågasätter SBF:s rätt att agera i ärendet i egenskap av kulturmiljöförening och menar att föreningen 
inte skulle företräda allmänhetens intresse utan "bara särintresse hos föreningens medlemmar som inte har 
skydd i konventionen".  

 
SBF:s kommentar 
Att värna om kulturmiljöerna är en av huvudfrågorna i samhällsplaneringen. Föreningens 
ändamål är miljöskydd, bland annat att värna kulturarvet utifrån gällande lagar i stads- och 
bebyggelseutvecklingen i hela landet - allt ifrån den enskilda byggnaden till städer och orter 
som helhet. Föreningen verkar i detta syfte på många olika sätt för att skapa opinion, påverka 
beslutsfattare, bidra med kunskap och skapa förståelse för vikten av att skydda våra 
kulturmiljöer och att se kulturarvet som en resurs i stadsutvecklingen. Förslaget till detaljplan 
för Hästen 21 berör alltså i högsta grad ett allmänintresse där föreningen enligt 
Århuskonventionen har rätt att företräda allmänheten och därmed möjliggöra "allmänhetens 
tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor".  
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Expertuttalanden om kulturmiljövärdena negligeras av Hasten 
Hastens yttrande 
Hasten finner "påståendet att kulturmiljöaspekterna negligerats anmärkningsvärt" och uttalar "att vissa 
mindre kommuner möjligen saknar kompetens på området innebär självfallet inte att så är fallet med rikets 
huvudstad, där såväl Stadsmuseet som Skönhetsrådet är instanser involverade i planprocesserna."  

 
SBF:s kommentar 
Hasten hänvisar till att Stadsmuseet och Skönhetsrådet är involverade i processerna. Detta är 
en starkt vilseledande formulering eftersom man kan få intrycket att dessa instanser skulle 
kunna ha godtagit det aktuella planförslaget. Detta är inte alls fallet eftersom Stadsmuseet 
beslutat uttala att "avstyrka planförslaget med hänvisning till den negativa påverkan på den 
kulturhistoriskt värdefulla miljön och den enskilda byggnaden som förslaget innebär" samt att 
"Byggnaden har höga arkitektoniska kvaliteter och bidrar till ett intressant stadsrum samtidigt 
som den håller ihop kvarteret i och med sin gestaltning och volym" (yttrande 2017-09-26). 
Detta är inte heller fallet med Skönhetsrådet som uttalat att "den befintliga byggnaden är en 
av få kvarvarande intressanta byggnader från sin tid i City och bör inte rivas" (yttrande 2017-
09-04).  
 
Sedan Hasten skrev sitt yttrande har Riksantikvarieämbetet, landets högsta myndighet för 
kulturmiljövården, uttalat att detaljplanen medför påtaglig skada på riksintresset Stockholms 
innerstad med Djurgården som helhet samt att redan rivningen som sådan av en byggnad som 
utgör en viktig representant för innerstadens bebyggelseutveckling innebär påtaglig skada. 
Ämbetet framhåller också vikten av att bevarandet av kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska 
ses som en resurs som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.  
 
 
Planering ska ske utifrån en helhetssyn på den långsiktiga utvecklingen 

Hasten 
Hasten påtalar att rättsbildande beslut sker i just detaljplaner "och inte i några allmänna ickebindande 
programbeslut."  

 
SBF:s kommentar 
Det är naturligtvis rätt att de rättsbildande besluten sker genom detaljplaner. Men det råder 
också krav enligt plan- och bygglagen att kommunerna ska ha aktuella översiktsplaner för den 
långsiktiga utvecklingen. Ibland kompletteras de obligatoriska kommunomfattande 
översiktsplanerna av fördjupade översiktsplaner eller exempelvis program. Syftet är förstås att 
få till stånd en stadsutveckling utifrån en helhetssyn. SBF har i sitt överklagande (2020-05-30) 
återgett riktlinjer ur program för City bland annat att "Vid förslag till förändring ska hänsyn 
tas till byggnadens, platsens och områdets egenvärde och till dess betydelse för miljön som 
den är en del av". En viktig fråga för Cityområdets framtida kvalitet är att utvecklingen ska 
ske på ett sätt som speglar områdets historia - exempelvis att arkitektoniskt och historiskt 
sammanhållna miljöer som illustrerar skeden i utvecklingen bevaras och förblir läsbara och att 
Hötorgshusen förblir synliga i stadsbilden som symbol för City i stället för att skymmas av 
det ena höghuset efter det andra.  
 
Det faktum att översiktsplaner och program inte är juridiskt bindande är inget skäl att i 
besluten bara se till projektet i sig utan detta ska också bedömas som en del av helheten. Om 
inte utvecklingen bara ska styras genom en ad hoc-planering och leda till en slumpmässig 
blandning av byggnadshöjder och arkitektoniska uttryck krävs en genomtänkt framtidsbild 
som ram för detaljplaneringen. Detta bör vara utgångspunkten för alla aktörer vad gäller nya 
projekt och andra förändringar i City. 
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Grönklassning innebär högt kulturhistoriskt värde 
Hasten 
Hasten konstaterar att den befintliga byggnaden formellt saknar skydd eftersom den inte är byggnadsminne. 
Hasten menar att grönklassningen "är dock endast ett planeringshjälpmedel internt i Stockholms stad och 
staden har uppenbarligen genom sitt planantagande bedömt att byggnaden kan rivas. Grönklassningen 
saknar därmed relevans". 
  

 
SBF:s kommentar 
Det är en missuppfattning att detta "planeringshjälpmedel" bara kan negligeras och att det inte 
skulle föreligga några hinder för rivning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader förutom 
byggnadsminnen. Som SBF påpekat i tidigare handlingar till domstolen har kriteriet för de 
kulturhistoriska värdena för grönklassning exakt samma lydelse som 9 kap 34§ i plan- och 
bygglagen, där det anges att rivningslov inte ska ges för en byggnad med sådana värden. Det 
är många kulturhistoriskt värdefulla byggnader som har räddats för framtiden, därför att denna 
kulturhistoriska klassning har skapat förståelse för vikten av att värna kulturhistoriska värden 
enligt lagreglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen.  
 
 
Begreppet påtaglig skada på ett riksintresse är väl definierat 

Hasten 
 Hasten skriver att "det har påståtts att lagstiftarens uppfattning är att påtaglig skada uppstår vid alla 
(negativa) ingrepp som är mer än bagatellartade" och menar att större skada än bagatellartad måste kunna 
accepteras. Hasten framhåller vidare att riksintressets motiv inte bara är bevarande, "utan även utvecklande; 
det framstår därmed som centralt för riksintresset att Stockholm utvecklas för att fortsätta kunna vara rikets 
centrum för bland annat kommersiell verksamhet". Hästen uttalar att "den enda påverkan på riksintresset 
vore på stadens siluett".  
 

SBF:s kommentar 
Lagstiftarens uppfattning har inte "påståtts", den är ett faktum som framgår av propositionen 
för miljöbalken (Prop. 1997/98:45, del 2, punkt 5.13, 3 kap 2§, s 30). Lagstiftaren förklarar 
där att uttrycket påtagligt kan påverka har införts i miljöbalken för att utesluta bagatellartad 
påverkan. Lagstiftaren har alltså satt tröskeln lågt för vad som ska anses utgöra påtaglig 
skada.  
 
Som SBF redovisat i tidigare ingivna handlingar till domstolen har landets högsta 
myndigheter för kulturmiljövård respektive naturvård tolkat lagstiftarens mening på ett 
likartat sätt och menar att påtaglig skada uppstår om en åtgärd mer än obetydligt skadar några 
av de värden som utgör grunden för riksintresset. Lagens avsikt bör alltså tolkas så att all 
skada på ett riksintresse som inte är bagatellartad inte får förekomma.  
 
Givetvis utvecklas en stad hela tiden. Men exploateringar och andra förändringar legitimerar 
inte att riksintressanta kulturvärden raseras. I stället ska förändringarna ske på ett sätt som inte 
skadar riksintresset. Av förarbetena till 3 kap miljöbalken framgår också att ett 
helhetsperspektiv ska anläggas på vad som är en lämplig utveckling. Den kumulativa effekten 
av exempelvis att kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs och att det ena mycket höga huset 
efter det andra förändrar Citys siluett, ska alltså beaktas i det enskilda ärendet.  
 
SBF har i tidigare ingivna handlingar utförligt redovisat de aspekter där föreningen bedömer 
att rivningen och nybyggnaden skulle medföra påtaglig skada på riksintresset, senast i 
sammanfattningen i föreningens yttrande daterat 2021-10-11.  
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Den befintliga byggnaden har ett högt värde i sig och som del av en miljö inom 
riksintresset 

Hasten 
Hasten påpekar bland annat att ett bevarande inte kan baseras på arkitektens allmänt erkända status. Vidare 
påpekas att rivningen avser "en byggnad som mist stora delar av sina tidstypiska uttryck och långt ifrån 
befinner sig i ett obrutet tidstypiskt arkitektoniskt sammanhang". Hasten hänvisar till en bilaga med en 
förteckning över förändringar sedan huset byggdes.  

 
SBF:s kommentar 
Det är en missuppfattning att det skulle vara arkitektens erkända status i sig som konstituerar 
byggnadens höga värde; det är i stället det faktum att den är mycket skickligt utformad både i 
sig som byggnad och i sitt arkitektoniska och kulturhistoriska sammanhang.  
 
Hasten resonerar som om förändringar av en kulturhistoriskt värdefull byggnad som regel 
skulle innebära att kulturvärdet minskar. Så är det förstås inte. Det viktiga i sammanhanget är 
hur förändringar görs och om de görs med respekt för byggnadens kulturhistoriska och 
arkitektoniska kvaliteter. De förändringar som har skett över tiden har inte minskat 
byggnadens värden och inte påverkat det goda samspelet i vare sig skala eller uttryck i 
förhållande till angränsande blåklassade byggnader. Miljön har alltså behållit sitt höga värde.  
 
Förändringarna av byggnaden redovisas i bilaga i Hastens skrivelse. Av denna framgår att 
samtliga ändringar av byggnaden som Hasten hänvisar till skedde från byggtiden fram till år 
2000. En viktig aspekt i sammanhanget är att Stadsmuseets bedömning av det höga 
kulturvärdet och beslut om grönklassning skedde efter samtliga dessa av Hasten redovisade 
förändringar, nämligen 2006-2007. Detta är således ett ytterligare exempel på Hastens 
vilseledande formuleringar. Stadsmuseets motivering för grönklassningen lyder: 
 

Byggnaden i Hästen 21 präglas av god kvalitet i arkitektoniskt uttryck och materialval. Arkitekten Bengt 
Lindroos  skapade här en pendang till de tidigare byggnaderna för varuhuset NK. I Hästen 21 kan paralleller 
till Hans Asplunds tillbyggnad i kvarteret 19 avläsas. Trots stora förändringar, t ex genom igensättningen av 
arkaden samt de stora förändringarna i bottenvåningen och fönstersättningen i våning två, har byggnaden 
bibehållit sina kvaliteter.  

 
SBF har i tidigare ingivna handlingar utvecklat argumenten för de höga kulturhistoriska och 
arkitektoniska värdena i miljön men vill här också hänvisa till ett ytterligare uttalande av  
Stadsmuseet (ovan omnämnt yttrande 2017-09-26):  
 

Lindroos byggnad är ett bra exempel på en stadsbyggnadsideologi som följde på den stora 
cityomvandlingen. Byggnaden är anpassad och lekfull och hanterar på ett utmärkt sätt den stora 
hörnfastigheten utan att verka för dominerande i stadsrummet och har samtidigt ett starkt eget formspråk 
och färgsättning.  

 
 
Miljömålen är inte juridiskt bindande men bör styra vägvalen 

Hasten 
Hasten ifrågasätter att miljömålen alls har tillämplighet i aktuellt mål och uttalar att "dessa förhållanden 
saknar relevans för rättens prövning".  

 
SBF:s kommentar 
För målet God bebyggd miljö anges att "det kulturella, historiska, och arkitektoniska arvet i 
form av värdefulla byggnader och bebyggelse miljöer samt platser och landskap bevaras, 
används och utvecklas". Som framgår av planhandlingarna beräknas klimatneutralitet för 
projektet i Hästen 21 uppnås först efter 120 år till följd av ökade utsläpp som effekt av rivning 
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och nybyggnad, trots det nationella miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Det är synnerligen 
anmärkningsvärt att ett stort fastighetsbolag sätter sig över dessa av riksdagen antagna mål 
och tycks mena att målen kan åsidosättas, när det finns ett starkt egenintresse att genomföra 
ett projekt.  
 
 
I övrigt hänvisar SBF till utförlig argumentation i tidigare inskickade handlingar: 
 Överklagande till mark- och miljödomstolen daterat 2020-05-30 
 Svar på föreläggande till Mark- och miljööverdomstolen 2021-07-09 
 Svar på föreläggande till Mark- och miljööverdomstolen daterat 2021-10-11 
   
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 
 

                                  
Tomas Nyström          Stephan Fickler                    Kristina Berglund 
Ordförande           Verksamhetsledare                       Adjungerad styrelseledamot 
 
 
Meddelanden från domstolen adresseras till Svenska byggnadsvårdsföreningen. Se kontaktuppgifter nedan.  
 
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.  
 


