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Stadsbyggnadskontoret 
 

Storken 13, förslag till detaljplan, 2020-14415 
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet avstyrker bestämt förslag till detaljplan. 

Ärendet  
Föreliggande planförslag innebär i huvudsak att en påbyggnad i två 
våningar utförs på en befintlig byggnad samt att vissa 
planstridigheter legaliseras och att komplement byggnader på 
fastighetens gård möjliggörs. Genom förslaget tillkommer tre nya 
lägenheter i ett bullerutsatt läge. Den aktuella byggnaden uppfördes 
1969 med Åke E Lindqvist som arkitekt. Byggnaden ersatte en 
byggnad från 1800-talets slut och utgör ett hörnhus i en 
sammanhållen kvartersbebyggelse från i huvudsak förrförra 
sekelskiftet. 
 
Östermalms kvartersbebyggelse är till stora delar en produkt av ett 
stadsplanetänkande från 1800-talet som influerats av samtida 
stadsutvecklingsprojekt i Paris och Wien. I Stockholm fick dessa 
kropp genom den s.k. Lindhagenplanen från 1866 och 
byggnadsordningen från 1876. Genom lika regler om relationer 
mellan gators bredd och byggnaders höjd samt hur mycket en tomt 
fick exploateras skapades ett enkelt system för hur staden kunde 
byggas. Systemet har sedan blivit den grammatik ger innerstaden en 
helhetsverkan av stadsbildliga och rumsliga kvaliteter. I 
normalfallet innebär detta en gatubredd på 18 meter och en 
byggnadshöjd till takfot på 19,5 meter (gatubredden plus 1,5 meter).  
 
På den aktuella hörntomten fick tre fjärdedelar av markytan 
exploateras (på en vanlig tomt gällde två tredjedelar). Fram till 1919 
reglerade byggnadsordningen bjälklagshöjderna så att fem våningar 
var maximalt antal våningar. Efter detta kunder sex till sju våningar 
klämmas in under de givna höjderna i stadsplanen. Den aktuella 
byggnaden är uppförd efter en plan som antogs 1939, men som i 
höjdsättning bygger på 1800-talets reglering. Kringliggande äldre 
byggnader, varav en är byggnadsminne, är uppförda i fem våningar. 
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Redan idag är den aktuella byggnaden något högre än vad planen 
tillåter.  
Skönhetsrådet finner det anmärkningsvärt att ovanstående regler, 
själva basen för stadsbilden i innerstaden, helt förbigås genom 
förslaget att höja byggnaden två våningar. Att bryta höjdsättningen 
på malmarna i enlighet med detta visar, enligt rådet, låg förståelse 
för innerstadens stadsbildliga och rumsliga värden och vilka 
förutsättningar som skapar denna helhetsverkan.  
 
Rådet finner vidare att vissa värderande formuleringar i den 
antikvariska konsekvensbeskrivningen dåligt underbyggda när det 
gäller byggnadens värden i relation till arkitektens andra verk. Detta 
understryker vikten av att också Stadsmuseet tillåts göra en 
värdering av byggnaden, som inte ännu är klassificerad. Detta bör 
vara ett obligatoriskt förfarande vid stora förändringar av 
oklassificerade byggnader rent generellt.    
 
Avslutningsvis vill rådet understryka att Stadsbyggnadskontoret 
aldrig borde ha givit ett positivt planbesked för en så väsensskild 
åtgärd som en påbyggnad av ett redan maximalt bebyggt 
innerstadskvarter som dessutom bara resulterar i tre tillkommande 
bostäder i ett bullerutsatt läge. Den prejudicerande effekten av detta 
är svåröverblickbar. Planarbetet bör således avslutas efter 
genomfört samråd.  
       



Digitala signaturer
Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn Datum
Inga Margareta,Varg 2022-01-11
Magnus Henrik Erkki,Nerlund 2022-01-11


		2022-01-11T12:51:01+0100




