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Remissvar på Motion (2015:80) ”Stoppa rivningsvågen” av Rasmus Jonlund och Björn
Ljung (båda L) med Dnr 106-1691/2015
Samfundet S:t Erik har ända sedan sin tillkomst 1901 haft som huvuduppgift att slå vakt om
Stockholms kulturhistoriska miljöer och att förhindra rivning av värdefulla byggnader. Vi instämmer
helhjärtat i motionärernas önskan att sätta stopp för rivningar av sådana miljöer och att ”förstärka
skyddet av historiska och viktiga byggnader”. Även de nu allt viktigare hållbarhetsaspekterna talar
mot rivningar.
Motionärerna föreslår ökad samverkan mellan staden och riksantikvarieämbetet, vilket emellertid
bygger på ett missförstånd. Beslut om byggnadsminnesförklaring fattas av länsstyrelsen, som även
har ansvar för kulturhistoriska riksintressen.
Omsorgen om kulturhistoriska miljöer och byggnader ligger i första hand på fastighetsägaren och
Stockholms stad och i andra hand på länsstyrelsen. Staden och länsstyrelsen har under senare år på ett
ur kulturhistorisk synpunkt ansvarslöst sätt beslutat om rivning av ett flertal värdefulla byggnader.
Motionärerna nämner särskilt tre hus, som orsakat offentlig debatt, varav ett (”Klocktornet”) redan är
rivet. De två andra är tullhuset på Blasieholmen och det som allmänt kallas Astoriahusets
flygelbyggnad (”Astoriaflygeln”), kv. Riddaren 18. Det senare huset är i själva verket fastighetens
”huvudbyggnad”, vilket framhölls i Samfundets yttrande 2014-02-05 över detaljplaneförslag för kv.
Riddaren 18.
Samfundet poängterade då även att kv. Riddaren 18 borde vara ”grönklassat” i stället för som nu
”gulklassat”. Detta aktualiserar att Stadsmuseet för vissa hus som klassificerats för många år sedan bör
ompröva den kulturhistoriska klassningen.
Samfundet S:t Erik stöder sålunda motionen och vill förtydliga att ”grön- och blåklassade” hus
ovillkorligen ska bevaras. Även ”gulklassade” hus har mestadels så stor betydelse för stadsbilden att
de bör bevaras, men Stadsmuseet bör uppgradera vissa av dessa och dessutom omgående klassificera
hus som är rivningshotade, men som inte blivit klassificerade på grund av för låg ålder.
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