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Till
Stadsbyggnadskontoret

Moraset 23, förslag till detaljplan, 2020-13920
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande.
Beslut
Skönhetsrådet tillstyrker förslag till detaljplan med erinran om
takkupornas gestaltning samt att den föreslagna höjningen av taket i
byggnadens lågdel mot gården liksom byggrätten på gården utgår ur
förslaget.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett planförslag i syfte att
möjliggöra inredning av vindar för bostadsändamål. Förslaget
innebär att fyra nya lägenheter kan byggas. Planförslaget bekräftar
även befintlig bostadsanvändning som idag är planstridig samt
bottenvåningens publika karaktär. Skydds- och
varsamhetsbestämmelser införs för att bevara och stärka
byggnadens kulturhistoriska värden.
Byggnaden som uppfördes i brytningstiden mellan klassicism och
funktionalism ligger i ett öppet och väl synligt läge vid Sveavägen i
höjd med Adolf Fredriks kyrka. Huset har kvar sin ursprungliga
gestaltning och det branta takfallet är intakt och utan takkupor, till
skillnad från många andra byggnader längs gatan. Skönhetsrådet
finner det något motsägelsefullt att planförslaget medger inredning
av vindarna samtidigt som skyddsbestämmelser för att värna
byggnadens kulturhistoriska värden tillkommer. Det bästa hade,
enligt rådet, varit att bevara takfallet intakt.
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Skönhetsrådet har dock beslutat att inte erinra mot att byggnaden
förses med takkupor och takfönster under förutsättning att
takkuporna ges ett mindre kraftfullt gestaltningsmässigt uttryck.
Rådet anser att mindre breda omfattningar och ett mer lågmält
tillägg skulle utgöra en mer varsam förändring av den arkitektoniskt
sett mycket speciella byggnaden. Vidare anser rådet att takkuporna
mot Kammakargatan ges samma storlek. D.v.s. tilläggen får en och
för taket egen logik så att den takkupa som i förslaget är störst i
stället ges samma format som de två andra.
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Rådet finner att den förslagna lösningen vindsinredningen mot
gården i den lägre byggnadsdelen är problematisk och lösningen ger
dessutom ett klumpigt intryck när takplåten blir en så stor del av
gestaltningen. Då den befintliga fastigheten redan är bebyggd till
mer än ¾-delar, anser rådet att byggrätten redan kan anses vara
utnyttjad och att eventuellt tillkommande bostäder i denna del av
byggnaden bör hållas inom befintlig takkontur. Möjlighet till
komplementbyggnad på gården bör utgå av samma skäl. Gården är
liten till ytan redan idag och den har, trots sin ringa storlek ett värde
för de boende.
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