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Detaljplan avseende Södermalm 1:8 i stadsdelen 
Södermalm, mål nr. P 5694-20

Sammanfattning

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) anser att detaljplanen medför skada, dock inte 

påtaglig skada, på riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115] 

som helhet. Detaljplanen är dock inte utformad med tillräcklig hänsyn till 

stadsbilden och kulturvärdena på platsen för att uppnå en god helhetsverkan i 

enlighet med 2 kap 6 § PBL, främst avseende byggnadshöjden mot gatan 

Nytorget. Bristen på hänsyn till den omgivande kulturmiljön medför att RAÄ 

bedömer att god helhetsverkan inte uppfylls.

Ärendet

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har remitterat beslut om antagen 

detaljplan för fastigheten Södermalm 1:8 för synpunkter. Domstolen önskar RAÄ:s 

synpunkter på två specifika frågeställningar:

1. Hur kommer genomförandet av detaljplanen påverka riksintresset ”Stockholms 

innerstad med Djurgården” som helhet och den omgivande befintliga 

kulturmiljön?

2. Vad är Riksantikvarieämbetets bedömning av detaljplanens anpassning till 

Malongen och den småskaliga bebyggelsen kring Nytorget?

Utöver granskning av remissunderlaget har RAÄ besökt det berörda området för 

att på plats bedöma planerade åtgärder i kulturmiljön.

Synpunkter
Frågeställning 1

Avgörande för bedömningen av i vilken grad en förändring påverkar de värden 

som bygger upp ett riksintresse är i hur hög grad platsen eller miljön fortsatt 

karakteriseras av eller har förutsättningar att återspegla det riksintressanta 

kulturhistoriska sammanhang som varit grunden för utpekandet. Åtgärdens 

Yttrande

Datum 2020-10-27

Klassificering 1.1.4
Dnr RAÄ-2020-1868

Ert 2020-09-30
Er P 5694-20 Avdelning 3

Avdelning Kulturmiljö

Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen

mmd.nacka.avdelning3@dom.se

Riksantikvarieämbetet
Storgatan 41
Box 5405
114 84 Stockholm
Tel 08-5191 8000
E-post registrator@raa.se
Hemsida www.raa.se
Org.nr 202100-1090
Bankgiro 5052-3620

NACKA TINGSRÄTT 
Avdelning 3 
 
INKOM: 2020-10-29 
MÅLNR: P 5694-20 
AKTBIL: 78



2 (4)

påverkan på både miljön som helhet och på de enskilda objekt som är av 

betydelse för miljöns läsbarhet ska bedömas.1

Bland de motiv för hela riksintresset Stockholms innerstad som miljön i 

Malongenparken och i dess omgivning kan kopplas till är främst motiven topografi, 

kommunikationsmässiga förutsättningar för handel och samfärdsel samt 

Stockholm som industristad.

Ett antal uttryck från det stora antalet uttryck för hela riksintresset Stockholms 

innerstad finns representerade inom planområdet och i dess närhet. Deras roll är 

att binda ihop den fysiska berättelse riksintresset avser återspegla i 

stadslandskapet. De uttryck som berörs i olika grad av planförslaget är följande:

 

Anpassning till naturen representeras av bebyggelse på berg längs Nytorget, 

Renstiernas gata och Vita berget. Uttrycket berörs i mindre grad.

De tydligt avläsbara årsringarna i stadsutvecklingen representeras av bebyggelse 

och gatunät från olika tider. Uttrycket försvagas genom att läsbarheten av 

Malongen som en del av betydelsefull industriverksamhet försvåras eftersom dess 

dominans i storlek och höjd på gatan Nytorget minskar. Den föreslagna 

byggnaden överstiger tre meter Malongens höjd. Den småskaliga bebyggelsen på 

gatan Nytorget är särskilt känslig mot förändringar, även i dess omedelbara 

närhet. Den föreslagna byggnaden överstiger med åtta meter det närmaste huset 

på gatan Nytorget vilket medför en för uttrycket negativ skalförskjutning i miljön. 

Den föreslagna fasadlängden är acceptabel och fasadens uttryck signalerar 

tillräckligt väl en ny årsring i staden. 

Planen ansluter acceptabelt till den miljö på Renstiernas gata som representerar 

1860 års generalplan med stenhusbebyggelse i tre till fem våningar från senare 

hälften av 1800-talet till 1990-talet. Sammanlänkning av Malmgårdsvägen med 

gatan Nytorget ökar läsbarheten av de kommunikationsmässiga förutsättningarna 

på bekostnad av uttrycket parkanläggningar och grönska från 1900-talet. Den 

sentida parken tillmäts dock begränsad kulturhistoriskt värde. Å andra sidan kan 

Malmgårdsvägens historiska sträckning förtydligas med åtgärder som i mindre 

grad påverkar riksintresset.

1 Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, s. 54. Handbok 
2014-06-23. https://www.raa.se/app/uploads/2014/07/Handbok-riksintressen-
140623.pdf
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Parkanläggningar och grönska från 1900-talet representeras av Malongenparken 

som berättar om 1970-talets trafikplanering och omsorgen om stadsmiljön; om hur 

en del av Malmgårdsvägen efter rivning av en bensinmack omvandlades till en 

grönyta för rekreation. Läsbarheten och upplevelsen av detta uttryck påverkas 

måttligt, eftersom de berörda kulturhistoriska värdena bedöms som begränsade.

De lägre samhällsklassernas småskaliga trähus i stadens dåvarande ytterkanter 

och otillgängliga delar representeras av den småskaliga bebyggelsen på gatan 

Nytorget. Påverkan är densamma som för uttrycket årsringarna i 

stadsutvecklingen, d.v.s. skalförskjutningen, främst mot gatan Nytorget, men även 

i viss mån mot bebyggelsen från 1900-talet på västra sidan av Renstiernas gata. 

RAÄ anser att stor restriktivitet mot hög bebyggelse bör råda i området och i 

synnerhet mot gatan Nytorget som tydligt visar äldre karaktärsdrag med 

välbevarad låg bebyggelse.

Malmgårdarna representeras av Groens malmgård som inte påverkas av planen. 

Kyrkorna på malmarna, Sofia kyrka, påverkas i liten grad då synlighet av dess 

tornsiluett inom riksintresset försvinner från några platser i närområdet. 1800-

talets stadsbyggande som representeras av bebyggelsen på östra sidan av 

Renstiernas gata påverkas i liten grad. 

Störst skada uppstår på uttrycket De lägre samhällsklassernas småskaliga trähus i 

stadens dåvarande ytterkanter och otillgängliga delar genom det skalbrott som 

uppstår mot gatan Nytorget och genom att tillägget kommer uppfattas som en del 

av gatan Nytorgets bebyggelserad. Gatans nuvarande småskaliga bebyggelse 

med skiftande uttryck i material och uttryck upplevs idag, trots vissa mindre nutida 

tillägg, som en välavgränsad och sammanhållen miljö som kan ge en bild av 

Södermalms äldre, förindustriella bebyggelse. RAÄ bedömer att skalförskjutningen 

skadar upplevelsen av detta riksintresseuttryck, men att skadan inte är funktionell 

då uttryckets bebyggelse kvarstår och fortfarande har kapacitet att kunna återge 

denna del av stadens historia. 

Sammantaget bedömer RAÄ att skada uppstår på riksintresset, främst på 

upplevelsen av de utpekade uttryck som belyser stadens årsringar och den 

småskaliga äldre bebyggelsen. Förståelsen för dessa komponenter skadas dock 

inte funktionellt och inte på ett sådant sätt att avläsbarheten och förståelsen 

försvinner, varmed påtaglig skada inte bedöms uppstå på riksintresset.  
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Frågeställning 2

RAÄ anser att detaljplanens anpassning till den på 1600-talet uppförda byggnaden 

för klädesfabriken Malongen inte är tillräcklig. Föreslagen höjd överstiger tre meter 

Malongens takfotshöjd vilket medför att den nya byggnaden dominerar över sin 

omgivning. Detta gäller i ännu högre grad mot bebyggelsen på östra sidan av 

gatan Nytorget där kontrasten i höjd och skala negativt påverkar helhetsverkan i 

den känsliga kulturmiljön som av staden fått den högsta kulturhistoriska 

klassificeringen. Höjden på den planerade byggnaden reducerar kringliggande 

byggnader och helt ändrar karaktären på den berörda delen av gatan Nytorget 

med kringliggande kvarter. RAÄ vill tillföra att även den närmaste särskilt 

värdefulla byggnaden på norra sidan av Gotlandsgatan med adress Katarina 

Bangata 41B påverkas negativt av detaljplanen. Denna byggnad hör 

upplevelsemässigt till miljön i Malongenparken. Sammanfattningsvis tillåter planen 

sålunda en för hög byggnad.

Utformning av den föreslagna byggnaden i fasadkomposition, detaljering, 

fönstersättning, material och kulör medför att tillräcklig helhetsverkan i dessa 

hänseenden uppnås. Dock regleras inte i planen hur övergången mellan fasad 

och tak ska utformas, d.v.s. med eller utan utkragande takfot. Utformning av 

denna detalj påverkar i hög grad hur väl en byggnad upplevs vara anpassad till 

historisk miljö. För att det lutande taket ska kunna läsas av från gatumiljön krävs 

en takfot som också avslutar byggnaden upptill vilket borde ha reglerats i planen.

De olika stadsbyggnadskaraktärerna mellan Renstiernas gata och Nytorget har i 

detaljplanen inte beaktats i tillräcklig utsträckning. RAÄ anser därmed att 

detaljplanen med den föreslagna byggnaden enligt ovan påtalade brister därmed 

inte tillgodoser plan- och bygglagens 2 kap 6 § om hänsyn till stads- och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt till intresset av en god 

helhetsverkan avseende kulturmiljön på gatan Nytorget.

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Marja-Leena Pilvesmaa efter 

föredragning av handläggaren Oiva Isola. Även enhetschefen Solveig McKenzie 

och handläggaren Johan Aspfors har varit med om den slutliga handläggningen.

Beslutet har signerats elektroniskt och saknar därför underskrift.


