
 

1 
 

 

 

Ordföranden i Stadsbyggnadsnämnden       

Joakim Larsson 

Stadshuset 

Stockholm 

joakim.larsson@stockholm.se 

Stockholm 2020-01-23 

Detaljplan Skeppsholmsviken 6 m m 

Som komplettering till vårt brev 2020-01-07 från undertecknade Åsa de Graaff, Ragnar 

Persson och Carl Rosling, styrelseledamöter i Brf Konsthallen 14, som är boende  i 

fastigheten Falkenbergsgatan 5 (Konsthallen 14) vill vi påtala bristfälligheter i 

Stadsbyggnadskontorets granskningsutlåtande 2019-11-28. Eftersom detta grundas på en 

miljökonsekvensbeskrivning upprättad av Tyréns, som innehåller vissa felaktigheter, är detta 

tveksamt som underlag. 

Vi uppmanar därför Stadsbyggnadsnämnden att bordlägga beslut om detaljplan för 

Skeppsholmsviken 6 m m och begära en alternativ miljökonsekvensbeskrivning som underlag 

för framtida beslut. 

Som påtalades i vårt förra brev innebär Parks & Resorts utbyggnadsplaner för ett nytt område 

med upplevelseindustri att de närmaste grannarna kommer att bli utsatta för buller och oljud 

bl a i form av mekaniska ljud, rop och skrik. Det befintliga Gröna Lund ger upphov till sådant 

buller och oljud att de bostäder som vetter mot Gröna Lund är otjänliga som bostäder enligt 

gällande riktlinjer och faktiska mätningar utförda av Miljöförvaltningen. Enligt uppgift från 

Miljöförvaltningen kommer ett föreläggande mot Gröna Lund att lämnas i slutet av januari. 

Det bör därför vara svårt för Stadsbyggnadsnämnden att rösta igenom en detaljplan som 

lägger till ytterligare kraftigt överskridna bullernivåer till redan överskridna gränsvärden. 

Stadsbyggnadskontoret hänvisar i sitt granskningsutlåtande betr buller, att Mark- och 

Miljödomstolen i domslut 2016, mål nr M 272-15, gjort bedömningen att de boendes krav 

ligger utanför vad som är rimligt att kräva vid en avvägning enligt miljöbalken. 

Stadsbyggnadskontoret hänvisar också till en högre toleransnivå i området enligt dom av 

Miljööverdomstolen, mål nr P 11198-16 där det hävdas att toleransnivån för ljud av 

ifrågavarande slag vid bostäder i anslutning till området bör vara något högre än den skulle 

vara för exempelvis industribuller. Stadsbyggnadskontoret hävdar att utvecklingen av 

nöjesfältet väger tyngre än de boendes intresse. De nationella domstolarna menade med stor 

sannolikhet inte att ”något högre” toleransnivå skulle innebära 50 % över 

Folkhälsomyndighetens och Naturvårdsverkets riktvärden. 

Dessa domar går på tvärs mot Naturvårdsverkets och Folkhälsomyndighetens riktvärden för 

buller så att människors hälsa inte skadas. Bland annat detta har lett till ändringar i 

miljöbalkens 6 kap. Miljöbedömningar, som trädde i kraft den 1 januari 2018. Någon analys 

av hur lagändringen skulle påverka miljökonsekvensbedömningen har inte gjorts av 

Stadsbyggnadsnämnden. Eftersom förslaget till detaljplan har stor betydelse för framtiden 

borde detta ha varit en kärnpunkt i bedömningen. 
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Europakonventionen för mänskliga rättigheter, artikel 8 m.fl., har tolkningsföreträde framför 

svenska lagar och svenska myndigheters och domstolars tolkning av hur riktvärden för att 

skydda människors hälsa ska följas. Vägledande domar från ECHR bekräftar att människors 

hälsa, genom respekterande av riktvärden, prioriteras framför hälsofarliga störningar från 

privat näringslivsverksamhet. 

Tyréns skriver i sin miljökonsekvensbeskrivning vid samlad bedömning av 

miljökonsekvenser, att det nya området kommer att innebära ökade ljudnivåer utomhus i 

närområdet, vilket framför allt berör boende på Falkenbergsgatan. Man skriver också att 

konsekvenserna av bullernivåer över riktvärden i bostadsmiljöer kan vara exempelvis 

koncentrationssvårigheter, försämrad sömn och vila. Tyréns tror att ljudnivåerna inomhus kan 

klaras med hjälp av fönsteråtgärder.  

Man underlåter emellertid att skriva att dessa redan är vidtagna. Tjockare fönsterglas 

blev monterade för flera år sedan. Man underlåter också att nämna att 

inomhustemperaturen måste regleras med öppna fönster eftersom värmen annars blir 

olidlig. Solen belyser fasaden på eftermiddagarna och värmer upp den. 

Vi noterar att Stadsbyggnadskontoret och Tyréns underlåter att nämna Miljöförvaltningens 

tjänsteutlåtande 2009-12-01 där man ansåg att den då planerade utbyggnaden på 

Skeppsholmsviken 6 skulle leda till risk för de närboende hälsa. Dessutom ansåg man att 

den planerade detaljplanen skulle göra det omöjligt att använda Konsthallen 14 som 

bostadsfastighet. Som konsekvens av detta avskrevs det förslag till detaljplan, som då förelåg. 

Vi noterar också att Stadsbyggnadskontoret bedömer att en utvidgning av nöjesfältet på 

platsen är viktig, liksom en utveckling av en eftersatt del av Djurgården. Varför den 

kommersiella verksamheten som bedrivs av Parks & Resorts är viktigare än allmänhetens 

tillgång till området framgår inte. Det framgår inte heller varför en kommersiell verksamhet är 

ett uttryck för riksintresset. Stadsbyggnadskontoret skriver att planområdet tidigare varit 

nöjesfält. Man underlåter att nämna att ett annat företag, Nöjesfältet, under åren 1923 – 1957 

bedrev en blygsam verksamhet med några få attraktioner. Koncernen Parks & Resorts planer 

för området innebär uppbyggnad av en ny, stor upplevelseindustri och ska därför bedömas 

som ny verksamhet. Den nya verksamheten ska därför granskas enligt miljöbalken och 

översiktsplanen för Nationalstadsparken. I översiktsplanen för Nationalstadsparken har 

kommunfullmäktige fastställt att ”lämpligheten av nya anläggningar får bedömas i det 

enskilda fallet där risken för boende beaktas.” Detta framgår inte av Stadsbyggnadskontorets 

granskningsutlåtande. 

Vi vädjar till Stadsbyggnadsnämnden att bordlägga frågan om detaljplan för 

Skeppsholmsviken 6 och kräva en ny miljökonsekvensbeskrivning, med beaktande av 

ändringarna i kap. 6 miljöbalken. Stadsbyggnadskontoret bedömer i det nuvarande förslaget 

att det medför betydande miljöpåverkan. Trots detta föreslår man att 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan och överlämnar den till 

kommunalfullmäktige för antagande. Detta är inte i allmänhetens intresse. 

Med vänlig hälsning 

Brf Konsthallen 14 

Åsa de Graaff, styrelseordförande  Ragnar Persson, styrelseledamot 

asadegraaff@yahoo.com   ragnar.persson@telia.com 

 

Carl Rosling, styrelseledamot, carl@roslings.com 
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