
 
Rådet till skydd för Stockholms 
skönhet 
 

Remissyttrande 
Dnr SR 2022/83 

Sida 1 (1) 
2022-04-25  

 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 
 
105 35 Stockholm 
Telefon 0850829767 
Växel  
 
 

 

Handläggare Till 
Henrik Nerlund 
Telefon: 0850829767 
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Claes på Hörnet 1, förslag till detaljplan, 2018-
12787  
 
Med anledning av stadsbyggnadskontorets remiss av rubricerat 
ärende vill Skönhetsrådet anföra följande. 

Beslut 
Skönhetsrådet avstyrker förslag till detaljplan. 

Ärendet  
Föreliggande förslag till detaljplan innebär att värdshuset Claes på 
Hörnet ges en utökad byggrätt så att ytterligare hotellrum kan 
uppföras på mark som idag utgörs av fastighetens gård. Den 
föreslagna byggnaden läggs mot Monica Zetterlunds park och 
innebär bl.a. att en sentida tillkommen rotunda rivs.  
 
Claes på Hörnets huvudbyggnad uppfördes 1784 och har under 
långa tider varit platsen för en restaurangrörelse. Den befintliga 
länkade träbyggnaden är en rekonstruktion av en äldre byggnad som 
utfördes 1984. Kulturmiljön runt Claes på Hörnet har stort värde 
eftersom det är en av få kvarvarande miljöer som minner om tiden 
före det att Stockholms innerstad byggdes. Trots att kvarteret varit 
bebyggt på olika sätt under tidens lopp har den föreslagna platsen 
för en ny hotellbyggnad inte tidigare varit ianspråktagen av en 
byggnad.   
 
Skönhetsrådet finner att det finns ett betydande värde i att en 
värdshusrörelse bedrivs i Claes på Hörnet och att förslaget har 
gestaltningsmässiga kvaliteter, men anser det inte möjligt att tillföra 
nya stora volymer på en liten tomt i en kulturhistoriskt värdefull 
miljö. Rådet anser att den föreslagna nya byggnaden kommer för 
nära den äldre huvudbyggnaden och att den smala gård som då 
bildas minskar den historiska läsbarheten på platsen. Claes på 
Hörnet kommer dessutom att skymmas på ett olyckligt sätt från 
Monica Zetterlunds park. Rådet ställer sig positiv till ett 
avlägsnande av rotundan. Sammantaget anser rådet att en så 
kraftfull exploatering som föreslås inte är förenlig med de 
kulturmiljövärden som finns på platsen och att de få 1700-
talsbyggnader som finns kvar i Stockholms innerstad bör hanteras 
med stor varsamhet.        
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