
 

 

Föreningen SÖDERMALMSPARKERNAS VÄNNER                       Stockholm 2020-07-12   

Mark-och miljödomstolen                 

Nacka Tingsrätt 

 

Överklagan av Stockholms kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2020 att anta detaljplan för 

Malongenparken  Dp 2016-04114 på Södermalm.   

Föreningen Södermalmsparkernas vänner är en ideell förening utan vinstintresse med över 100 medlemmar 

som bildades 1989. Föreningens mål är att värna kulturmiljö, parker och andra grönområden, värna vatten 

och stränder och verka för bra fritidsmöjligheter utomhus och en hälsosam miljö. 

Vi överklagar därför att inga våra krav inte tillgodosetts. 

      Krav blå färg 

1) Respektera Riksintresset för kulturmiljön. Lägg ned detaljplanen för Malongenparken inom Riksintresset 
värdekärnan Vita bergen – Nytorgsområdet 
 

Riksintresset för värdekärnor i kulturmiljövården väger tyngre än exploateringsintressen. Malongenparken 

ingår i området Vita bergen-Nytorgsområdet, som är en värdekärna i riksintresset för kulturmiljövården 

Stockholms innerstad med Djurgården, 4 kap6 § miljöbalken. Värdekärnor har ett förstärkt skydd i 

riksintresset: se Riksintressen enligt miljöbalken bil. till Översiktsplanen (ÖP)  s.25-26, rubrik 

Förhållningssätt  ”Byggnader, gator, parker och platser som ingår i värdekärnorna har hög känslighet för 

förändring. Det innebär i princip att äldre byggnader ska bevaras, att påbyggnader inte är lämpligt och att 

förtätning inte är aktuellt.”  

För att komma runt detta skriver kontoret felaktigt i tjänsteutlåtande 219-11-14 att Malongen-parken ligger 

i ”direkt anslutning till värdekärnor Vita bergen” och alltså inte ingår i värdekärnans förstärkta skydd utan i 

det mer allmänna skyddet Riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården 4 kap.   

6 §  Jmfr. Stadsmuseets karta. Värdekärnan Vita bergen-Nytorgsområdet omgiven av blå heldragen linje.  

 

Länstyrelsen hänvisar till detta allmänna skydd i sitt samrådsyttrande 2018-03-28 när man bedömer att                 

påtaglig skada inte uppkommer på riksintresset. 

 



2) Om planen inte avslås måste en miljökonsekvensbedömning göras. 
De stora markingreppen med sprängningar, utgrävningar och förändrade vattenflöden kan komma att 
allvarligt skada även granntomternas träd, vars rötter till stor del ligger under detaljplanen. Byggnaderna 
mittemot Malongenparken på Renstiernas gata, varav hälften står på lergrund kan också påverkas negativt 
av vibrationer, ökat buller och luftföroreningar.                                                                                       
Bullerberäkningarna för nybebyggelsen längs Renstiernas gata beräknas ligga på 68 dBA dygns-ekvivalent 
ljudnivå och 83 dBA maximal nivå vilket ställer krav på skyddsåtgärder på nybebyggelsen men inga åtgärder 
föreslås på den befintliga bebyggelsen.  

Luftutredningen inleder med ett avsnitt om sambandet mellan föroreningar och risker för hälsan.       I 
nuläget överskrids miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på östra sidan av gatan men klaras på den västra. 
För partiklar klaras miljökvalitetsnormen på östra sidan medan även det högre miljömålet klaras på den 
västra sidan. För byggalternativet ökar halterna av kvävedioxider och partiklar på den västra sidan och 
beräknas sänkas ngt på den östra. Men utredarna påpekar att resultaten för utredningarna är osäkra då de 
gjorts med modellberäkningar. Trafiken förväntas öka och därmed utsläpp och buller när Slussen blir klar.                                                                                                                          
Trädens positiva betydelse som luftrenare och bullerdämpare verkar inte ha undersökts.  

  

3) Gör en barnkonsekvensanalys över vad alla byggplaner på Södermalm, pågående och planerade, innebär 

för befintliga och tillkommande barn och unga och deras utemiljö.  

Byggplanerna på Södermalm är många, fler än 3000 lgn varav ca 1000 av dem på grön mark.  Ca 2900 lgn av 

de planerade lägenheterna ligger öster om Götgatan. Hur och var behoven av plats för lek och utevistelser, 

förskolor, skolor och idrottsplatser ska kunna tillgodoses måste utredas innan man sätter alla byggplaner i 

verket, inklusive Malongenparken. Byggandet 1240 lgn i närliggande kv. Persikan har påbörjats.                

Enligt senaste statistik 2020 är antalet invånare på Södermalm fler än 131 000, varav barn och unga på 

mellan 0 - 15 ca 19 300 och mellan 16 - 24 10 200. Det är ett nytt sätt att räkna där många unga vuxna, som 

fortsätter att utbilda sig efter gymnasiet också räknas in. Tillsammans fler än 29 500 personer. Gemensamt 

för dem är ett stort behov av förskolor, skolor med goda utelekplatser, idrottsplatser mm. Stadsplaneringen 

behöver ta hänsyn till ökningen (av befolkningstillväxten) och prioritera barnens behov tidigt i planeringen 

vid avvägning mellan olika intressen. (ÖP s. 53 En socialt sammanhållen stad) 

4) Väg alla exploateringar emot den skada - nytta de kan göra för klimatet.  

Ingen, varken stadsbyggnadskontoret eller Stadens politiker verkar ha det ringaste begrepp om uppvuxna 

träds betydelse för stadens lokalklimat och invånarnas fysiska och psykiska hälsa och rekreation. 

Klimatförändringen pågår nu! Det hänvisas till plantering av ett träd mot 10 fällda. Det kan bli fler som måste 

fällas då de stora träden invid staketet på skolgården och på granntomten kan skadas allvarligt av 

uppgrävningar och ändrad vattenföring om platsen bebyggs. (se punkt 2) Flera av dessa träd är ännu större 

än den stora balsampoppeln i Malongenparken som har naturvärdesklass.  



Nytorget är så välbesökt att dess centrala gräsmatta har ersatts med plastgräs s.k konstgräs på grund av 

slitaget. Utöver konstgräset upptas marken huvudsakligen av gator och sandunderlag på lekplatsen. Det gör 

att torget blir mkt varmt på sommaren. Konstgräs blir dessutom varmare än asfalt soliga dagar. Under en 

dag med 37-gradig värme uppmättes en lufttemperatur om 59 grader på en konstgräsplan. (Se Planering för 

en varmare stad, Uppsala) Malongenparken bidrar med välbehövlig skugga! 

 https://www.uppsala.se/contentassets/fb119146f47f47c4b0e5d151a63e7e81/op2016-underlagsrapport-

planering-for-en-varmare-stad.pdf 

 

    Greenpeace 

 

 Boverket avråder bestämt från fällning av uppvuxna träd, Utdrag nedan ur Boverket Urbana träd.  

”Träd ger många nyttor 

Träd bidrar till klimatanpassning genom fördröjning och minskning av dagvatten, skugga och 
temperaturutjämning. De filtrerar partiklar och kan ta upp gasformiga föroreningar. De kan rena vatten i 
marken och de ger identitet till en plats och påverkar människors hälsa positivt. 

Träd skuggar och påverkar lokalklimatet, de påverkar vindstyrkan och riktningen, reducerar och uppehåller 
dagvatten och kan reducera partikelhalterna om de är rätt placerade. Människor uppskattar träd, vilket ofta 
visar sig genom att allmänheten opponerar sig när stora träd ska tas bort i stadsmiljön. Forskning har visat att 
människor tycker mest om stora, breda och täta träd, vilket är ännu en anledning att bevara stora gamla träd i 
stadsmiljön. 

Bevara gamla träd vid byggnationer och renoveringar 

Den största insats man kan göra för ekosystemtjänster i staden är att bevara gamla träd. Det tar tid innan vi 
får gamla stora träd som ger denna mängd av nyttor. Ett minimum för att ett träd ska uppfattas som gammalt 
är 50-100 år är, men det beror också på arten---- 

Det är vanligt att befintliga träd tas bort eftersom det ger kortsiktiga förenklingar och besparingar. Men man 
förlorar då också de långsiktiga vinsterna som befintliga träd kan ge i form av ekosystemtjänster som 
temperaturreglering och biologisk mångfald.” 

 

 

https://www.uppsala.se/contentassets/fb119146f47f47c4b0e5d151a63e7e81/op2016-underlagsrapport-planering-for-en-varmare-stad.pdf
https://www.uppsala.se/contentassets/fb119146f47f47c4b0e5d151a63e7e81/op2016-underlagsrapport-planering-for-en-varmare-stad.pdf


Arbetet med detaljplanen 

Hanteringen av detaljplanen har inte varit objektiv. Det börjar med ett osant påstående - att 

Malongenparken inte ingår i Värdekärnan Vita Bergen - Nytorgsområdet. (Varför påstår kontoret det?) Det 

kan ha haft stor betydelse för hur detaljplanen hanterats av de olika remissinstanserna, inte minst av 

Länsstyrelsen, som har ansvaret för kulturmiljön, där värdekärnorna har skarpare skyddsbestämmelser. (Se 

Krav 1 Riksintressen enligt miljöbalken bil. till ÖP s.25-26)                                                                                                  

Många bilder i handlingarna har varit otydliga och saknat mått på relevanta ställen. t.ex Torgets indelning 

där måtten på de olika sektionerna inklusive bredderna på cykel- och gångbanorna saknas. 

(Granskningshandling s.28, 29) Rent vilseledande är den på s.40 som ” visar vilka träd som fälls och vilka som 

behålls,” där detaljplanens gränser bara anas. Genom att räkna in 7 träd utanför detaljplanen till dem ”som 

behålls” ges en felaktig bild av konsekvenserna för själva planområdet. Som vi skrev i Krav 2 är det inte ens 

säkert att de träd som står närmast utanför detaljplanen klarar sig. 

  

   Granskningshandling sid 40                                         Förtydligande bild över detaljplanens gräns och  
                                                                                             bortglömt befintligt träd                 
                    

Parken och de 10 hotade stora trädens betydelse för klimatet, miljön, den biologiska mångfalden och 

människornas hälsa och rekreation nedvärderas.     

                                                                                                                            

                  

 Rekreationsvärdet av en restaurang mot ett stenlagt 

torg med en gång-och cykelbana tvärs igenom 

överdrivs.  

Avståndet mellan husets fasad och skolgårdens 

staket där allt detta ska rymmas är bara 18 m! 



                                                                                                                                                                     

Återupprättandet av en historisk siktlinje mot Malmgårdvägen, som slutar i en träddunge vid 

Malmgårdsvägens mynning på andra sidan Renstiernas gata upphaussas. Upphaussas gör även byggnadens 

arkitektoniska uttryck som inte passar in bland husen i kulturreservatet och inte heller mot de befintliga 

äldre husen mittemot på Renstiernas gata. 

Stadsbyggnadskontorets sammanfattning av sitt ställningstagande och våra kommentarer  

1. Det är positivt med fler bostäder på Södermalm.                                                                                                              

Ett generellt uttalande utan grund. Invånarna på Södermalm har brist på parker och mark för skolor, 

förskolor och idrottsplatser, vilket också stadsbyggnadskontoret noterat.                                                            

För låg-och mellaninkomsttagarna i bostadskön är de här bostäderna inte att tänka på. Enligt SCB 2018 

kostar en 3:a på 77 kvm ca 15 000/ månad på Södermalm - på en attraktiv plats mer. För att få hyra kan 

hyresvärden kräva att hushållets årsinkomst är 3 ggr den verkliga. I dagsläget tror HGF att det kan röra sig 

om 16 000/månad för en 3:a och en krävd årsinkomst på ca 600 000kr. 

För de markarbeten som fordras för att överhuvudtaget kunna bygga ska Staden dvs. skattebetalarna betala 

16,1 miljoner kr. Som vid alla dylika ingrepp, jmfr Slussen, blir kostnaderna betydligt högre i verkligheten. 

Stadens inkomst av bygget är blygsam i jämförelse.                                                                                      

(Exploateringskontoret Tjänste-utlåtande Dnr E 2019-04556)                                                                                                                                                    

16,1 miljoner kan användas bättre än att förstöra en park, som dessutom ligger i en värdekärna.                                                                                                                                                              

Men för Exploatören som räknar med höga hyror för att huset ligger vid Nytorget - en populär plats i 

området SOFO- är det säkert ett klipp. 

2. Området kring Nytorget är ett centralt område i Stockholm med många parker och kontoret bedömer att 

tillgången gången på parker och träd fortsatt kommer att vara god.                                                                                    

Andelen parkyta måste ställas i relation till antalet invånare. De flesta parker är överfulla. Till och med 

kyrkogårdarna används av förskolegrupper som saknar lekplats.  

Om Katarina kyrkogård: ”Förskolegrupper använder kyrkogården som lekplats och somliga ser den som 
vilken park som helst. Minneslunden fylls ofta av halvnakna solbadare.” https://mitti.se/nyheter/avkladda-
solbadare-kyrkogard/?omrade=sodermalm&sw=f%C3%B6rskole&view=app  (Mitti nr 27)                                                                                                                                                             

I Parkplan 2009 står att Södermalm och speciellt Katarina-området är ett av de stadsdelsområden som har 
minst friyta/person. Se diagram ur Parkplan 2009 s.18.  

 

https://mitti.se/nyheter/avkladda-solbadare-kyrkogard/?omrade=sodermalm&sw=f%C3%B6rskole&view=app
https://mitti.se/nyheter/avkladda-solbadare-kyrkogard/?omrade=sodermalm&sw=f%C3%B6rskole&view=app


 

2009 var folkmängden ca 114 000 varav många barn.  2019-12-30 var folkmängden över 131 000.  
Parkmarken har dessutom minskat sedan dess genom att flera parker bebyggts helt eller delvis.                           
Östra Katarina är mycket tättbebyggt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redan 2011 stod i en artikel i DN att SOFO var lika tättbefolkat som Paris eller Manhattan - 29 000 personer 

på 1 kvadratkilometer.  

 

3. Planförslaget ligger i linje med översiktsplanens stadsbyggnadsmål ”En växande stad” och ”En god 

offentlig miljö”.                                                                                                                                                                       

Kontoret har enbart tagit fasta på det som gynnar bygget och inga andra mål i ÖP som också ska tillgodoses 

när man vill förtäta bl.a.  ”Barns, äldres och funktions-nedsattas behov ska särskilt uppmärksammas. Det är 

angeläget att fortsätta att ha en nära dialog med stockholmarna om innehållet i och förvaltningen av 

befintliga och nya grönområden.s.87 

 Landskapets karaktärsdrag, Stockholms parktradition och stadens gröna kulturvärden ska tas tillvara. En 

livskraftig grön infrastruktur och blåstruktur med rik biologisk mångfald ska upprätthållas och stärkas. s.89 

 Den gröna infrastrukturen utgör grunden för de ekosystemtjänster som staden behöver. Ekosystemen skapar 

hälsosamma stadsmiljöer med renare vatten, luft och mindre buller. De bidrar även till Stockholms 

klimatanpassning med färre översvämningar och jämnare temperaturer.” s 89 

Om förtätning står det att” Stadens ambition är att förtäta stadsmiljön genom att komplettera bostäder på 

lämpliga platser i alla delar av Stockholm”. s.45                                                                                                      

Ingen kan väl på fullt allvar mena att en park i en värdekärna på ett folktätt Södermalm som lider av 

parkbrist är ett lämpligt ställe att bygga på! Kontoret citerar också ÖP och skriver att ”det är parkbrist på 

Södermalm. Därför är det viktigt att bevara och ta till vara möjligheter till mer grönska på fastigheter, gator 

och torg” s.140.  

 



 

Malonegenparken är liten, endast 0,14 ha. Att såga ner 10 uppvuxna träd, bygga ett hus på drygt en 

tredjedel av marken, stenlägga det mesta av återstoden och dra en gång-och cykelväg tvärs igenom torget är 

knappast att ta vara på parkens grönska och rekreationsvärde.  

 

4. Planförslaget stärker den historiska kopplingen mellan gatan 
Nytorget och Malmgårdsvägen och tydliggör på så sätt 
riksintressets intentioner                                                                                                                       
Det kan man göra imorgon dag genom att flytta rastgårdens 
staket österut och flytta tillbaka gång-vägen till sitt ursprungliga 
läge.  Enkelt och billigt! Siktlinjen bryts ändå vid 
Malmgårdsvägens mynning av en liten trädplantering, som 
föreslås förstärkas som kompensation för nedsågade träd. Om 
gångvägen flyttas tillbaka minskar rastgården men blir ändå 
tillräckligt stor för småhundar och det blir mer plats för bänkar 
och planteringar. Flyttas den måste en annan park tas i 
anspråk. Hur många i området kring den parken blir glada över 
det? 

Att göra ett gång-och cykelstråk igenom parken skapar 

irritation och kollisionsrisker och bryter rekreationsvärdet. I 

Trafikkontorets förslag för Nytorget görs Nytorgsgatan smalare för att signalera att det är en gata på de 

gåendes villkor. Den har inget cykelstråk och avslutas med en vändplan vid Malongenparken.  

Gång- och cykelbanan i Malongenparken ter sig helt omotiverad då Trafikkontoret planerar cykelbanor på 

Renstiernas gata.                        

5. Den nya byggnaden kan bli ett arkitektoniskt tillskott till staden med ett nytt torg.  

Huset består av lapptäcke av olika material, sten, tegel, trä, stål, glas och plåt i kalla färger- om bilderna 

stämmer. Det svär brutalt mot Malongens lugna fasad i varmgul puts, mot grannhusen mot Nytorget och  

mot bebyggelsen en mittemot på Renstiernas gata. 

 

  



  Den nya byggnadens material och utseende: 

 

 

Det verkar som alla svalt arkitektens (stadsbyggnadskontorets?) beskrivning av husets förtjänster för att det 

sänkts från 6 till 5 våningar. I en annat sammanhang kan det säkert passa in men inte bland dessa lågmälda 

1700-talshus. Ett riktigt rått och skavande ”fotavtryck” i kulturreservatet skulle det bli - som en sten i skon.                                                                                                                           

Området har ingen brist på stenlagda torg, restauranger och kaféer. 

 

 Jmfr PBL 2 kap. 3 § punkt 1-2, 6 § punkt 1, PBL 3 kap. 1 § och 17 § 2:a stycket om skyddsbestämmelser.  

 



 

6. Parken kan idag upplevas som en mörk och otrygg passage mellan Renstiernas gata och Nytorget.  

Där kom det - det obligatoriska talet om otrygghet så fort det står träd i vägen för exploatering! Parken är 
öppen och ljus. Området är fullt av gator att gå på om det känns otryggt att gå igenom parken när det är 
mörkt.  

 

 Malongen - en av Stockholms äldsta bevarade industribyggnader uppförd under andra hälften av 1600-talet till vänster 
och grannhuset till nybyggnationen till höger. 

7. Det allmänna intresset av att bygga bostäder väger tyngre än en park på platsen och de enskilda 
intressena av en oförändrad boende miljö 

 Riksintresset väger tyngre än exploateringsintressen, se ovan Krav punkt 1.                                                          
ÖP talar om Dialog för bättre stadsutveckling.  ”Förändringar I en växande och tätare stad är viktiga att 
genomföra i dialog med allmänheten eftersom det innebär förändringar av platser och miljöer där vi bor och 
lever våra liv.” s.41.                                                                                                                          

Den 50-åriga parken har ett stort värde och en egen identitet i de stora trädens skönhet, i rekreationsvärdet 
och den biologiska mångfalden och alla de övriga ekosystemtjänster den levererar utan anspråk på 
uppmärksamhet – ett grönt och lugnt avslut på det myllrande Nytorget och mot trafiken på Renstiernas gata 
- 1970-talets ”fotavtryck”i kulturreservatet!                                                                                                                                          
Meningen med parkens anläggande och avstängningarna för genomfart på båda gatorna var att den äldre 
bebyggelsen och boende och besökare till området skulle skyddas från trafik, buller och föroreningar och 
utöka Nytorgsområdets parkyta. Det var framsynt!  Idag behövs parken ännu mer med ökande befolkning 
och trafik. Med fler bänkar och litet omsorg kan den bli ännu bättre antingen man behåller rastgården eller 
ej.                                                                                                                                                                                        
Malongenparken knyter an till Gotlandsgatans grönstråk som i sin tur länkas till Katarina Bangatas grönstråk. 
Hela Nytorgsområdet ingår alltså i det nätverk av parker och grönstråk som är så viktiga för det tättbebyggda 
Södermalm. Jmfr ÖP s.27 En livskraftig grön infrastruktur. 

De flesta remissinstanser har också varit mer eller mindre negativa till exploateringen, Stadsmuseet, som 

påpekar att parken ligger i en värdekärna för riksintresset, Skönhetsrådet, Samfundet S:t Erik, Länsstyrelsen 

på grund av buller, Stadsdelsnämnden, Miljö-och hälsoskyddsnämnden, Trafikkontoret för förlusten av 

grönska och ett stort antal föreningar och privatpersoner.  

 

 



 

Alla de människor som ligger bakom dessa negativa remissvar som rör kulturmiljön, naturmiljön, parkens 

ekosystemtjänster, trädens betydelse för klimat och hälsa har i kontorets sammanfattning kokats ned till att 

det handlar om några enskilda boende som får sin utsikt försämrad och ställer dem emot ett allmänt intresse 

av 20 bostäder. Det rör sig istället om ett allmänt intresse för hundratals, ja tusentals människor som värnar 

kulturmiljö och parker, de där, som ÖP säger man ska ha en dialog med på s.41, se ovan. 

 

Detaljplanen bör prövas mot Miljöbalken 3 kap 6 § samt                                                                                        
Plan-och bygglagen 2 kap. 3 § punkt 1 - 2, 6 § punkt 1, 3 kap. 1 § och 17 § 2:a stycket 

Mot bakgrund av Riksintresset värdekärnan Vita bergen - Nytorgsområdet och ovanstående yrkar 
vi att domstolen upphäver Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen för 
Malongenparken Dnr 2016-04114. 

Vi begär muntlig förhandling 

 

Bitte Liberg ordf. Föreningen Södermalmsparkernas Vänner 

Torkel Knutssonsg 31 

118 49 Stockholm 

 

 

 

 

 

 
 

 


