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Stadsbyggnadskontoret

Sälgen 4, rivning av drivmedelsanläggning, 2021-
00840-575 och nybyggnad av bostadshus 2020-
16731-575

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

Beslut
Skönhetsrådet avstyrker bifall till ansökan om rivning samt 
avstyrker nybyggnad av bostadshus. 

Ärendet
Skönhetsrådet tillskrev Stadsbyggnadsnämnden och 
Kulturnämnden 2020 om att avstyrka en förestående rivning 
av Stockholms äldsta bensinstationsmiljö vid korsningen av 
Birger Jarlsgatan och Kungstensgatan. Bensinstationen som 
uppfördes 1926 i klassicistisk stil är unika för Stockholm. 

Bensinstationen som nyttobyggnad kan sägas vara en av 
1900-talets mest tidstypiska nya arkitekturobjekt. När 
bensinstationen inte längre ansågs vara en framtidssymbol 
minskade ofta de arkitektoniska ambitionerna. 
Bensinstationen på fastigheten Sälgen 4 ritades av arkitekten 
Sven Wranér. Den närmare 100-åriga byggnaden har 
förändrats kraftigt under åren men det klassicistiska 
grundanslaget finns kvar. Stationsbyggnaden har kvar sina 
tempelgavlar och till lisener förenklade pilastrar. Som 
förmodernistisk bensinstationsbyggnad är den unik i 
Stockholm och som Swedish Grace-verk är den intressant ur 
ett internationellt perspektiv. Byggnaden är klassificerad av 
Stadsmuseet som grön, d.v.s. av högt kulturhistoriskt värde

Efter att drivmedelsstationen i kv Sälgen nyligen avetablerats 
har fastigheten sålts till en exploatör som önskar riva 
byggnaderna och utnyttja en stadsplan från 1940 som tillåter 
kvartersbebyggelse för bostäder. 
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Skönhetsrådet avstyrker en rivning och nybyggnad av 
bostadshus. Den avetablerade bensinstationen utgör ett unikt 
tidsdokument som bör restaureras och bevaras för framtiden 
med nytt innehåll. Efter ett iordningsställande av 
anläggningen kan den rymma exempelvis laddstationer för 
eldrivna fordon vilket skulle knyta an till den ursprungliga 
verksamheten. Även restaurang, utställningslokal och butik är 
tänkbara användningsområden.

Ärendet är avgjort med av rådet till sekreteraren delegerad rätt till 
beslut.
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