
 
Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet

Remissyttrande
Dnr SR 2020/268

Sida 1 (1)
2020-10-05 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet

10535 Stockholm
Telefon 0850829766
Växel 08-508 290 00
skonhetsradet@stockholm.se

Handläggare Till
Susanne Höglin
Telefon: 0850829766

Stadsbyggnadskontoret

Tora 1 m.fl., förslag till detaljplan, 2019-12560

Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.

Beslut
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan.

Ärendet 
Syftet med föreliggande förslag är att ta bort de nu gällande 
skyddsbestämmelserna för den gavelvägg till en i övrigt riven 
industribyggnad, på vilken graffitimålningen Fascinate är uppförd. 
Skyddsbestämmelserna säkerställer ett bevarande av den 1989 
uppförda målningen. Den nu gällande planen vann laga kraft 2016 
och har genomförandetid fram till 2026. Bestämmelserna består av 
q1: ”befintlig vägg får ej rivas och graffitimålning ska bevaras” 
samt q2: ”vård och underhåll ska utföras med material och metoder 
anpassade till konstverkets kulturhistoriska värde”.

Skönhetsrådet konstaterar att det är mycket ovanligt att ändra i en 
antagen detaljplan vars genomförandetid inte har löpt ut. Rådet 
önskar poängtera att den främsta anledningen till väggens 
ostadighet inte är markens beskaffenhet utan att det hus mot vilken 
väggen stod rivits. Väggens förfall trots q-bestämmelserna är 
besvärande för staden och om tidigare misslyckade 
bevarandeförslag läggs till bilden, exempelvis Norra Stations 
klockhus och Sippans kiosk, mörknar den ytterligare. 

Planarbetet bör således inte utgå ifrån att ta bort 
skyddsbestämmelserna utan istället finna kreativa lösningar för att 
bevara det kulturhistoriskt intressanta verket. En sådan lösning 
skulle kunna vara en byggrätt för att motbygga väggen.    
Även om graffitikonst till sin natur har något tillfälligt och spontant 
över sig handlar det i föreliggande fall om ett legalt beställningsverk 
som får sägas vara en del av områdets kulturarv. Skönhetsrådet 
anser sammantaget att väggen ska bevaras.
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