2021-10-06

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

ÖVERKLAGANDE
Beslut som överklagas
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, överklagar stadsbyggnadsnämndens beslut 2021-0622 att bevilja rivningslov för Lövholmen 12 (Nitrolackfabriken) inom Liljeholmen i
Stockholm, Dnr 2020-15803-575.
Yrkande
Stockholms kommuns beslut att bevilja rivningslov för Lövholmen 12 inom Liljeholmen
upphävs.
Talerätt för Svenska byggnadsvårdsföreningen
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.
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
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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.
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 yttranden under det tidiga samrådsförfarandet
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:
•

•

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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