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ÖVERKLAGANDE 
 
Beslut som överklagas 
Länsstyrelsen i Stockholms kommuns beslut 2021-10-08, ”Överklagande av beslut om 
rivningslov för ”Liljeholmsbadet” (flytande badhus) på fastigheten Södermalm 1:23 i 
Stockholms kommun”. Ärendets beslutsnummer: 403-53202-2021 (diarienummer 2021-
00880). 
 
Yrkande  
• SBF yrkar att mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens ovan nämnda beslut 

att avslå SBF överklagande.  
• SBF yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver beslutet om rivningslov för 

”Liljeholmsbadet” (flytande badhus) på fastigheten Södermalm 1:23 i Stockholms 
kommun beviljat den 8 oktober 2021 (dnr. 2021-00880). 

 
Motivering 
Som Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, anför i sitt överklagande till länsstyrelsen 
uppfyller föreningen kriterierna för en miljöorganisation enligt miljöbalken 16 kap 13 §, 
vilket innebär att föreningen har talerätt som representant för ”den berörda allmänheten” och 
därmed rätt, enligt plan- och bygglagen 13 kap 12§, att överklaga ett beslut om detaljplaner 
och bygglov som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. SBF har i ett flertal 
detaljplane-,  och bygglovsärenden medgivits talerätt i domstol. SBF har också på senare tid 
fått talerätt i domstol vad gäller rivningslov.  
 
Enligt dom i mark- och miljödomstolen 2021-02-11 (Mål nr P 58-21) tillerkändes SBF 
klagorätt i ett ärende avseende rivningslov och bygglov inom detaljplan för fastigheten Västra 
Värlinge 18:1 i Trelleborgs kommun. Rätten uttalade "Att riva en kulturhistoriskt värdefull 
byggnad som vittnar om den historiska utvecklingen på en ort, strider mot lagstiftningen och 
är just ett sådant ärende som föreningen enligt sitt ändamål och sina stadgar ska försöka 
beivra. Århuskonventionen anger en minimistandard för allmänhetens rättigheter att få till 
stånd en rättslig prövning av miljöfrågor och denna får anses tillämplig i detta ärende" 
 
Enligt dom i mark- och miljödomstolen 2021-05-26 (Mål nr P 1043-21) tillerkändes SBF 
talerätt vad gäller rivning av ett flerbostadshus på fastigheten Skogsbrynet 2 i Katrineholm. 
Rätten uttalade att "Mot bakgrund av rättsutvecklingen på senare tid står det klart att Svenska 



 

 2 

byggnadsvårdsföreningen är en sådan organisation som har rätt att överklaga beslut som rör 
detaljplaner och bygglov (se ”Snäckan 8” NJA 2020 s. 641,”Bygglovet i Svartrå” NJA 2020 s. 
190 och HFD 2018 ref. 10 II). Beslut om rivningslov aktualiserar många gånger 
hänsynstaganden som mer tydligt är relaterade till kulturmiljön. Av det skälet och då 
detaljplanen för Snäckan 8 (se NJA 2020 s. 641) indirekt rörde frågan om rivning av en 
byggnad inom ett område som pekats ut som riksintresse för kulturmiljön, bedömer mark- och 
miljödomstolen att klagorätten enligt 13 kap. 12 § PBL även bör omfatta beslut om 
rivningslov". 
 
I Århuskonventionen anges inte några begränsningar i arten av ärenden, att exempelvis 
rivningslov skulle undantas. Länsstyrelsen anger också i sitt beslut att det är "inte otänkbart 
att beslut om beviljade rivningslov kan omfattas av Århuskonventionens rätt till prövning. 
Rivning av en byggnad har dessutom, typiskt sett, en betydligt större påverkan på 
kulturmiljön än exempelvis en ändring av en byggnad, där klagorätt i vissa fall har ansetts 
föreligga". Trots detta uttalande avvisar länsstyrelsens SBF:s överklagande. 
 
Det är anmärkningsvärt att Stockholms kommun genom sitt beslut om rivningslov inte tar 
intryck av kommunens egna expertinstanser, exempelvis Stadsmuseet i Stockholm och 
Skönhetsrådet. Badet är grönklassificerat av stadsmuseet, nivån under byggnadsminne, vilket 
innebär att byggnaden bedöms ha ett högt kulturhistoriskt värde och bedöms vara ”särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt”. 
Skönhetsrådet har tidigare i samband med en motion om att byggnadsminnesförklara 
Liljeholmsbadet påtalat att Liljeholmsbadet borde få någon form av kulturskydd. En rivning 
innebär således en stor och irreversibel negativ påverkan på kulturmiljön. 
 
SBF anser därför att det beslutade rivningslovet aktualiserar hänsynstaganden som är tydligt 
relaterade till miljöskyddet varför artikel 9.3 i Århuskonventionen ska beaktas. SBF hävdar 
således klagorätt med hänvisning till Århuskonventionen och ovan redovisade rättsfall.   
 
I övrigt hänvisar SBF till överklagande till länsstyrelsen (2021-07-02) samt till yttrande med 
anledning av fastighetskontorets skrivelse (2021-09-22).  
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 

 
 
 
Tomas Nyström          Stephan Fickler  Hannes Granberg 
Ordförande           Verksamhetsledare  Kommunikatör 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening 
med cirka 6500 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars 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.  


