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Detaljplan för del av Snäckan 8 m.fl. i stadsdelen 
Norrmalm, Stockholms stad

Stockholms kommun har sänt över förslag till detaljplan, upprättat i april 2018, till 
Länsstyrelsen för granskning. Planen syftar till att uppföra ett modernt kontorshus 
med centrumanvändning i bottenvåningen förslaget förutsätter även rivning av det 
befintliga huset.

Detaljplaneförslaget är upprättat med normalt planförfarande enligt plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL i dess lydelse före den 1 januari 2015.

Länsstyrelsen har lämnat ett samrådsyttrande över planförslaget den 30 januari 
2017. Länsstyrelsen framförde bland annat synpunkter på kulturmiljö av 
riksintresse, miljökvalitetsnormer för luft och vatten samt risk för översvämning.

Av 5 kap. 22 § PBL följer att länsstyrelsen ska yttra sig över planförslaget, om 
förslaget enligt länsstyrelsens bedömning innebär att 

- ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses, 
- att miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken inte följs, 
- strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 
- regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och 

vattenområden som angår flera kommuner inte har samordnats på ett 
lämpligt sätt, eller 

- en bebyggelse eller ett byggnadsverk annars blir olämplig med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion.

Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer att föreslagen utformning av planen med rivning och 
större byggnadsvolym innebär en negativ påverkan på riksintresset Stockholms 
innerstad med Djurgården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Utifrån de åtgärder som 
nu har vidtagits, genom bearbetning av utformning och taksiluett, finner 
Länsstyrelsen dock att denna påverkan inte är av sådan omfattning att den kan 
anses utgöra en påtaglig skada på riksintresset. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K5
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K7
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K3
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm
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Länsstyrelsen bedömer vidare att föreslagen utformning av planen riskerar att 
miljökvalitetsnormer för luft enligt 5 kap. miljöbalken inte kan följas och staden 
behöver i planhandlingarna visa hur det kan säkerställas att dessa kan följas.

Synpunkter på miljökvalitetsnormer för vatten och risk för översvämning behöver 
också beaktas. 

Om dessa problem kvarstår vid ett antagande kan Länsstyrelsen komma att ta upp 
planen för prövning enligt 11 kap. 10 § PBL. Planen kan då komma att upphävas 
enligt 11 kap. 11 §. 

Prövningsgrunder enligt 11 kap. 10 § PBL
Länsstyrelsen har i granskningsskedet följande återstående synpunkter av 
betydelse för Länsstyrelsens överprövning enligt 11 kap. 10 § PBL.

Riksintresse för kulturmiljövård
Översiktsplanen för Stockholms stad framhåller att det modernistiska city är 
stadens mest föränderliga stadsdel. Ur Länsstyrelsens granskningsyttrande över 
Stockholms översiktsplan framgår att Länsstyrelsen ser svårigheter med att förena 
denna intention med en kulturmiljövård som värnar om uttrycket för bebyggelsens 
årsringar och upplevelsen av de olika tidsskikten och sambanden. Förändringar 
inom city behöver tillgodose dessa värden, för att undvika påtaglig skada på 
riksintresset.

Länsstyrelsen bedömde i samrådet att det finns en risk för påtaglig skada på 
riksintresset för kulturmiljövården Stockholms innerstad med Djurgården. 
Rivning av den befintliga byggnaden kvarstår i granskningsförslaget men har 
motiverats tydligare, däremot har den nya byggnadens utformning och taksiluett 
bearbetats. Till granskningen hör också en närmare analys av den befintliga 
byggnadens värden med en jämförande studie av motsvarande grönklassade hus i 
city samt konsekvenserna av rivning på riksintresset för kulturmiljövård. I MKB:n 
utvecklas resonemanget kring möjligheterna till bevarande, dock utifrån ett strikt 
kontorsändamål.  

Länsstyrelsen kan instämma med den antikvariska analysen att Snäckan 8 hör till 
det nedre skiktet av citys grönklassade byggnader från den aktuella tidsperioden. 
Fastighetens primära värde ligger främst i hur den bidrar och medvetet anpassar 
sig till stadsbilden, vilket främst gäller byggnadens södra fasad medan övriga 
fasader har en mer konventionell framtoning. Men rivningen skadar riksintressets 
modernistiska bebyggelseårsring och den helhet som bildas på platsen med 
intilliggande Sheraton. En skada uppstår också genom att den nya byggnadens 
storlek och höjd gör Klara kyrkas torn något mindre synligt i vissa siktvyer även 
om en viss förbättring har skett efter samrådet. 
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Länsstyrelsen vill betona att rivningar av citys modernistiska och annan 
bebyggelse är problematiskt från riksintressesynpunkt, och att detta 
tillvägagångssätt inte är möjligt i varje fall. Varje byggnad ska bedömas utifrån 
sina kulturhistoriska egenvärden och betydelse. Beträffande Snäckan 8 med sina 
specifika kulturhistoriska förutsättningar är bedömningen att rivningen och den 
utökade byggnadsvolymen med föreslagen gestaltning i detta läge har en negativ 
påverkan men att det inte påtagligt skadar riksintresset. Men planen bidrar till den 
kumulativa effekt som minskar utrymmet för ytterligare rivningar och höjningar i 
city. Inför antagande behöver staden sänka byggnadshöjden med en våning för att 
dämpa den negativa effekten på främst husets visuella påverkan på Klara kyrka. 
Länsstyrelsen vill återigen framhålla det problematiska med att staden inte har en 
tydlig strategi över hanteringen av citys kulturhistoriskt värdefulla byggnader och 
miljöer samt att det saknas en identifiering av värdefulla helhetsmiljöer i city. 
Länsstyrelsen anser att staden behöver prioritera att ta fram en strategi enligt ovan 
dels för att underlätta hanteringen av enskilda detaljplaner dels för att bidra till ett 
mer systematiskt och rättssäkert sätt att utveckla staden samtidigt som 
kulturhistorisk bebyggelse värnas.

Miljökvalitetsnormer 
Luft
Under samrådet framförde Länsstyrelsen synpunkter på miljökvalitetsnormer 
(MKN) för luft, dessa kvarstår. 

En luftkvalitetsutredning (LVF 2018-02-20) finns framtagen men i 
planhandlingarna saknas ett tillräckligt resonemang och en bedömning av planens 
påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormer (MKN) för luft. Inför 
antagande behöver i planbeskrivningen tydligt framgå hur kommunen har 
säkerställt att miljökvalitetsnormerna för luft inte riskerar att överskridas.

Vatten
Dagvattenutredningen (WSP 2018-02-21) ger tydliga förslag till fördröjning av 
dagvatten. Den visar också på vilket sätt varierande val av åtgärder påverkar 
fördröjnings- och reningskapaciteten i sin helhet.

Planbeskrivningen innehåller en tillräcklig beskrivning av den berörda 
vattenförekomsten och dess miljöproblem. Det saknas dock ett resonemang och 
en bedömning av planens påverkan på möjligheten att följa miljökvalitetsnormer 
(MKN) för vatten. Under beskrivningen av dagvatten, i planbeskrivningen, saknas 
en hänvisning till dagvattenåtgärderna i dagvattenutredningen och det framgår 
inte tydligt hur kommunen har säkerställt att tillräckligt med dagvattenåtgärder 
kommer att genomföras. 

Kommunen behöver inför antagande tydligt visa hur rätt nivå av 
dagvattenåtgärder ska säkerställas så att slutsatserna i dagvattenutredningen 
gäller.
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Risk för översvämning
Länsstyrelsen framförde under samrådet synpunkter på risken för översvämning. 
Synpunkterna kring höjdsättning och åtgärder för att förebygga översvämning 
kvarstår.

Vid hög nederbörd (t.ex. 100-årsregn) räcker inte dagvattensystemets kapacitet 
och risk för översvämning finns. För att få en uppfattning om vart vattnet söker 
sig vid så hög nederbörd rekommenderar konsulten att en översvämningskartering 
genomförs (Dagvattenutredning, WSP 2018-02-21). Konsulten drar slutsatsen att 
den brunn som vatten från fastigheten leds till, kommer att svämma över vid så 
hög nederbörd vilket gör att dagvattnet kommer att rinna ut på gatan. Konsulten 
avslutar med att det därför är viktigt att byggnaderna höjdsätts så att de inte 
skadas. Höjdsättningen är i granskningsförslaget inte reglerad i plankartan.

Länsstyrelsen vill hänvisa till ”Rekommendationer för hantering av översvämning 
till följd av skyfall” (på remiss):
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/kalender/201
8/REMISS-Rekommendationer-for-hantering-av-skyfall-i-fysisk-planering.pdf

Länsstyrelsen anser att en översvämningskartering enligt konsultens 
rekommendation med fördel kan göras och att kommunen därefter, inför 
antagandet, höjdsätter grundnivån för byggnaderna i plankartan utifrån vad 
översvämningskarteringen visar. Källargaragen riskerar att översvämmas vid 
skyfall om inga åtgärder vidtas för att förhindra detta.

Beslut i detta ärende har fattats och godkänts digitalt av samhällsbyggnadsdirektör
Patrik Åhnberg. I slutliga handläggningen har även deltagit planchef Tatjana 
Joksimović och planhandläggare Malin Mårdén, föredragande.

Kopia: Map(AL, JK), SBk(JA), SBs(JH)
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