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Remissvar angående samråd om förslag
till detaljplan för Äppelviken 1:7 mm vid
kvarteret Flyttblocket i stadsdelen
Äppelviken

Förslag till beslut


Avstyrka detaljplaneförslaget samt begära att
detaljplaneförslaget omarbetas i enlighet med
förvaltningens synpunkter så att större hänsyn tas till den
kulturhistoriskt värdefulla miljön och bebyggelsen.

Sammanfattning
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för
Äppelviken 1:7 m fl. Syftet är enligt handlingarna att säkerställa
områdets befintliga användning, karaktär och kulturhistoriska
värden. Allmänhetens tillgång till området ska tryggas. Förslaget
innebär att tomterna runt de fem befintliga byggnaderna
avstyckas och överförs till kvartersmark. Byggnaderna samt den
äldre stensatta kajen föreslås få skyddsbestämmelser.
Kulturförvaltningen avstyrker planförslaget då det inte bedöms ta
tillräcklig hänsyn till områdets sammanhållna och mycket höga
kulturhistoriska värden. Förvaltningen vill särskilt peka på fyra
brister:



stockholm.se

Skyddsbestämmelserna för tre av byggnaderna är alldeles
för svaga, då de endast hindrar rivning.
Skydds- och varsamhetsbestämmelser för omgivningarna,
framförallt de ålderdomliga och karaktärsskapande
trädgårdarna saknas.
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Den utmed vattnet planerade gångstigen bör inte dras
framför den känsliga, intima och smala remsan framför
Lilla Sjövillans glasveranda.
Användningsbestämmelsen ”handel” för en äldre f d
ekonomibyggnad bör utgå då den öppnar för åtgärder som
helt skulle förändra byggnadens karaktär och därmed
inverka negativt på det kulturhistoriska värdet.

Berit Svedberg
Kulturdirektör

Ann-Charlotte Backlund
Stadsantikvarie

Underlag för beslut
Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Äppelviken 1:7
mm vid kvarteret Flyttblocket i stadsdelen Äppelviken 2013-0529, Bebyggelsehistorisk inventering Äppelviken 1:7 2014-09-19,
Kulturmiljöunderlag inför detaljplaneläggning 2012-02-14,
Samtliga handlingar kan läsas i sin helhet på
www.stockholm.se/detaljplaner .

UTLÅTANDE
Remissen
Stadsbyggnadskontoret har remitterat rubricerat ärende till
Stadsmuseet för svar senast 9 december 2014. Förlängd remisstid
har medgetts för att kunna ta ärendet till Kulturnämnden.

Ärendets beredning
Ärendet har beretts av Stadsmuseets kulturmiljöenhet.

Förslaget och syfte
Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för
Äppelviken 1:7 m fl. Syftet är enligt handlingarna att säkerställa
områdets befintliga användning, karaktär och kulturhistoriska
värden. Allmänhetens tillgång till området ska tryggas så att
allmänheten kan ta del av områdets kulturhistoria. En
strandpromenad planeras längs viken och en äldre
ekonomibyggnad som idag används som förråd och garage
föreslås få användningsbestämmelse som även tillåter handel.
Förslaget innebär att tomterna runt de fem befintliga byggnaderna
avstyckas och överförs till kvartersmark. Byggnaderna samt den
äldre stensatta kajen föreslås få skyddsbestämmelser.
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Befintlig bebyggelse och kulturhistoriskt värde
På fastigheten Äppelviken 1:7 finns idag byggnaderna Stora
Sjövillan (blåmarkerad på den kulturhistoriska
klassificeringskartan), Alphyddan, Mangelbodsvillan, Lilla
Sjövillan och en f d lada/ekonomibyggnad (samtliga
grönmarkerade på den kulturhistoriska klassificeringskartan).
Den blåmarkerade byggnaden bedöms ha ett synnerligen högt
kulturhistoriskt värde, och de grönmarkerade byggnaderna
bedöms ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Sjövillornas
historiska bakgrund är nära knuten till bränneriverksamheten som
anlades på platsen av Lars Fredrik Blackstadius i slutet av 1840talet. Stora Sjövillan uppfördes till exempel ursprungligen som en
magasinsbyggnad till brännvinsbränneriet. Redan under 1800talets andra hälft upphörde bränneriverksamheten och området
börjar omvandlas till ett sommarnöje. Karaktären av sommarnöje
från sent 1800-tal präglar på många sätt platsen idag.

Målning av konstnären Carl August Fahlgren från 1881. Stora
sjövillan har byggts om till bostadshus och den nyligen uppförda Lilla
sjövillan syns till höger om denna. (SSMKDIA143)

Kring husen finns inslag såsom låga häckar och grindar, murar
och terrasseringar, äldre träd och slingrande grusvägar som ingår
som en viktig del av kulturmiljön, samt förstärker och
sammanbinder de enskilda kulturhistoriskt intressanta
byggnaderna.
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En grusad utlöpare av Äppelviksvägen utgör fastighetens huvudstråk.
Vägen har en bevarad sträckning, åtminstone sedan början av 1900talet. (ME SSM-10002189S)

Området ingår vidare i ett stråk som kallas ”Mälarstrandens
sommarbebyggelse” som av Stadsmuseet pekats ut som
kulturhistoriskt värdefull miljö. Stadsdelen Äppelviken är som
helhet också utpekad som en kulturhistoriskt värdefull miljö.
Stadsmuseets bedömning är att byggnaderna tillsammans med
markplaneringen och växtligheten utgör en ålderdomlig miljö
med synnerligen stora kulturhistoriska värden.

Förvaltningens synpunkter
Kulturnämnden ser mycket positivt på det gedigna underlag
rörande områdets kulturhistoriska värden som tagits fram med
anledning av planarbetet. Kulturförvaltningen menar att
planbeskrivningen ger en bra beskrivning av områdets
kulturvärden. Förvaltningen menar dock att planförslaget med
föreslagen utformning inte ger ett fullgott skydd för områdets
befintliga kulturhistoriska värden. Kulturförvaltningen vill
framhålla att skyddsbestämmelserna för fyra av byggnaderna som
grönmarkerats på den kulturhistoriska klassificeringskartan;
Alphyddan, Mangelbodsvillan och Lilla Sjövillan är alldeles för
svaga. De saknar bland annat skydd för fasadutformning och
interiör. Förvaltningen finner det olyckligt att man inte använder
sig av det gedigna underlaget i den bebyggelsehistoriska
inventeringen för att utforma tydliga skydds- och
varsamhetsbestämmelser.
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Flera av byggnaderna
i området har
tidstypiska och starkt
karaktärsskapande
fasadutformningar som
är viktiga att skydda.
Här ett exempel på ett
äldre, krysspröjsat
fönster med lövsågat,
dekorativt foder på
Alphyddan. (ME
SSM_10002109S)

I ovan nämnda inventering finns vidare en utförlig beskrivning
och värdering av utemiljöerna i området. I planförslaget skyddas
endast den stensatta kajen. Förvaltningen efterfrågar skydd- eller
varsamhetsbestämmelser för att värna växtlighet, särskilt
värdefulla träd, grusade gångar, terrasseringar, låga staket mm
som utgör en värdefull del i områdets helhetsmiljö.

Två alar står som en port till hamnen. Träden har präglat miljön vid
Äppelvikshamnen sedan 1800-talet. (ME SSM_10002264S)
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Kulturförvaltningen delar Stadsbyggnadskontorets uppfattning att
det är positivt att allmänheten har tillgång till området. Den
befintliga gångvägen och kajen väster om området, som leder
fram till den äldre ångbåtsbryggan nedanför Stora Sjövillan är
tillgänglig för detta ändamål. Förvaltningen anser dock att ingen
ny gångväg bör skapas längs vattnet österut. Lilla Sjövillan ligger
alldeles för nära strandkanten för att det ska vara möjligt att
anordna en gångväg. En allmän gångväg skulle upplevas som ett
främmande inslag i den intima miljön framför huset. Vidare bör
inga ingrepp göras i den äldre stensatta kajen, eller den naturliga
strandlinjen. Förvaltningen menar att det är en värdefull
upplevelse för allmänheten att få ta del av den kulturhistoriskt
intressanta miljön genom att gå den äldre grusade vägen som
leder genom området. En möjlighet finns till grusad gångväg
mellan Stora Sjövillan och Mangelbodsvillan som leder upp från
f d ångbåtsbryggan, om man vill förbinda de båda vägarna. Man
kan även anlägga en väg ner till bryggan vid Lilla sjövillan
österifrån. Då kan allmänheten uppleva kulturmiljön från vattnet,
utan att behöva passera den smala och känsliga passagen framför
glasverandan.

Lilla sjövillan sedd från den näraliggande bryggan. Den stenskodda
kajen, terrasmurar och det äldre äppelträdet utgör viktiga
karaktärsdrag på tomten. (ME SSM_10002220S)

Kulturförvaltningen bedömer vidare att det är stor risk att den
föreslagna användningen för ladan/förrådsbyggnaden: ”Handel
med icke störande verksamhet” kommer att föra med sig negativa
konsekvenser för kulturmiljön i området. Ladan har förändrats
under åren, men bibehåller en äldre karaktär av ekonomibyggnad
som bland annat karaktäriseras av enkelhet och slutenhet. Att
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bygga om och öppna upp ladan för handelsändamål skulle med
stor sannolikhet innebära en förvanskning av byggnadens
kulturhistoriska värden. Det vore däremot mycket positivt om
ladan fortsatt kunde användas som garage för boende i området.
Detta skulle minska risken för att parkeringsytor för bilar,
förrådsbyggnader mm uppförs i de ålderdomliga trädgårdarna.
Mot bakgrund av ovanstående vore det bästa om
ladan/förrådsbyggnaden endast får användningsbestämmelsen :
”Förråd/garage för bostäder”.

Äldre ekonomibyggnad som möjligen har anor ända tillbaka till slutet
av 1700-talet, och då tillhört Äppelvikens gård. (ME SSM_10002216S)

Kulturförvaltningen vill slutligen understryka att det är av yttersta
vikt att området fortsatt behåller sin gemensamma karaktär och
kan avläsas som en helhetsmiljö. Ett sätt att säkra detta kan vara
att det fortsatt blir en ägare av hela området. Förvaltningen
föreslår därför att stadsbyggnadskontoret utreder möjligheten att
området fortsatt kommer att ägas av en ägare med god erfarenhet
av förvaltning av fastigheter med kulturhistoriskt värde.

Bilaga
-

Plankarta

