el IK 110
91

,s

V

S TADS BYGGNADS
KONTORET

tf

Innerstadsavdelningen
Charlotte Rydahl
Tfn 08-508 27 479

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2007-09-03

Dnr 2007-05042-571

Stadsbyggnadsnämnden
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FÖRSLAG TILL BESLUT
1. Ansökan avslås med stöd av 8 kap. 11 § pkt 1 och 12 § pkt 2 samt med stöd
av 5 kap. I§ st. I pkt 2.
2. Stadsbyggnadsnämnden uttalar att nämnden ej heller är beredd att upprätta
detaljplan för åtgärden på föreslagen plats.
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Handlingar som ligger till grund för utlåtandet
Arkitektritningar inkom 2007-03-07
Reviderade handlingar inkom 2007-07-18;
PM, revidering av ansökan om tillfälligt bygglov för Stockholm Kallbadhus.
Ritningar;
A-01-1-100, A-01-1.101, A-01-1.102,
A-40.3-101, A-40.3-102, A40.3-103.
Miljökonsekvensbeskrivning , MKB, (Structor Miljöbyrå Stockholm AB)
Kulturmiljökonsekvensanalys (Stockholms Läns Museum) samt
Stadsbildsanalys (sandellsandberg)
PM Trafikutredning (Structor Mark Stockholm AB)
Ansökan avser
De reviderade ritningarna visar en ringformad byggnad med en yttre diameter
på 110 meter. Höjden över vattnet varierar mellan 7 och 10 meter. Vid
normalvattenstånd är byggnadens höjd över kajkanten mellan 5,4 och 8,4
meter. Avståndet från land är 26 meter.
Programytor inomhus är ca 8500 kvm. Större delen utgörs av hotell med ca 70
hotellrum och en konferensdel. Badavdelningen utgör ca 1900 kvm. Programytor
utomhus; soldäck och takpromenad uppgår till 5500 kvm. Hotellet har en publik
restaurant, bar och café.
Ansökan avser även en mindre byggnad för leveranser och förråd på land, i
gränsen mellan kajområde och park, BTA ca 150 kvm.
Byggnaden är en flytande konstruktion med en undervattenskropp i betong som
förankras i Riddarfjärdens botten via kedjor eller elastiska band. Dessa är
förankrade direkt i botten alternativt i tyngder av betong. Konstruktionen över
vattnet utförs i betong och stål. Den yttre fasaden är en dubbelglasfasad som
fungerar som klimatutjämnande zon och som balkong för hotellrummen.
Badhuset nås från land via två broar. Med hänsyn till krav på angöringsavstånd
är en av broarna täckt.
Ansökan avser s.k tillfällig åtgärd för vilket lov kan beviljas högst 10 år med
möjlighet till förlängning till maximalt 20 år.
Alternativa lokaliseringar för badhuset har inte studerats av den sökande då
verksamheten marknadsmässigt bedömts vara beroende av ett centralt läge.
Planförhållande
För platsen gäller Översiktsplan för Stockholm från 1999; aktualitetsprövad av
kommunfullmäktige den 29 maj 2006 samt detaljplanerna Dp 92058A från
1993 samt PI 1696A från 1937. För större delen av det berörda vattenområdet
saknas detaljplan.
Översiktsplanen för Stockholm betonar att vattenrummen med sina
vattenspeglar till golv och med sin natur eller bebyggelse som väggar hålls
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tydliga. Förändringar av vattenrummets karaktär genom till exempel broar, ny
bebyggelse och utfyllnader utgår från att vattenrummets karaktär och skönhet
respekteras. Där så är möjligt och betydelsefullt för stadsbilden återtas förlorade
vattenrum. Förslaget strider mot översiktsplanen vad avser ianspråktagande av
vattenområdet.
Dp 92058 A upprättades för att befästa nuvarande användning av allmän
platsmark. Planen utgörs av mark för gatuändamål, områden för
fordonsparkering, hamnområde, vattenområde samt parkmark.
Ansökan berör hamnområde och parkmark. Broarna till hotellet/ kallbadhuset
ligger över vattenområde som ska bevaras som vattenområde och där utfyllnad
inte får företagas. Det område på kajen som kommer att behövas för angöring av
landgångar och anläggande av tillfartsväg är allmän plats, hamnändamål. Den
föreslagna förrådsbyggnaden ligger på allmän plats, parkområde.
Förslaget strider mot detaljplanerna vad avser ändamål.
Yttranden från sakägare / Kungörelse
Ärendet har kungjorts enligt PBL 8 kap 22
Yttranden har inkommit från ett flertal intresseorganisationer samt från
politiska partiers lokalorganisationer. Sammanställning av dessa synpunkter
finns i bilaga E.
Från privatpersoner har ca 2300 yttranden inkommit, därav ett stort antal listor
med namn. De synpunkter som inkommit finns sammanställda i bilaga F.
Yttranden från remissinstanser
Yttrandena avser det ursprungliga förslaget där måttet var 135 meter i
diameter.
Avstyrkan
Stadsmuseet
Stadsmuseet avstyrker med följande motivering;
"Grundläggande för stadsmiljöns positiva kvaliteter i Stockholm är de
topografiska förutsättningarna med berg och höjder och utblickarna över
glittrande vattenytor.".. " Ur kulturhistorisk synvinkel har Stadsmuseet gjort den
övergripande bedömningen att stadens centrala vattenytor av princip så långt
möjligt bör fredas från intrång av utfyllnad eller bebyggelse. "..."Flera mindre
anläggningar i vattennäsa miljö kan tillsammans medföra att den samlade
vattenmiljön upplevs sönderstyckad och belamrad. Mot denna bakgrund
avstyrker Stadsmuseet den föreslagna anläggningen med den form och placering
som föreslås. Den föreslagna anläggningen bedöms som mycket stor, tre
våningar hög, och placerad med stark påverkan på en av de känsligaste vyerna
mot Stadshuset och Gamla Stan. Den förorsakar även starkt ökad trafik av taxi
och transporter på ett kajavsnitt som så långt möjligt bör utgöra en fredad zon för
flanörer."
Rådet till skydd för Stockholms skönhet
Rådet till skydd för Stockholms skönhet avstyrker förslaget.
"Rådet vill betona att den cirkulärs byggnadens gestaltning och utformning är
mycket god i sig."... "Placerat i en omgivning med mer storskaliga volymer
och med mått och skala anpassade till dessa kan byggnaden med badhus och
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hotell bli precis den märkesarkitektur och turistattraktion staden eftersöker. Med
hänvisning till Riddarfjärdens betydelse som riksintresse och
kommunfullmäktiges beslut att inte tillåta en exploatering av vattenrummet anser
rådet det dock inte vara möjligt att acceptera en placering av byggnaden på den
plats som ansökan avser, ens tillfälligt. " Rådet understryker att man gärna deltar
i den fortsatta hanteringen och önskar diskutera frågan vidare efter ett annat
förslag till placering.
Trafikkontoret
Trafikkontoret avstyrker förslaget med följande motivering;
"Det föreslagna kallbadhuset och hotellet är ett stort byggelement som föreslås
placeras på vattenytan vilket kommer att påverka Riddarfjärdens vattenrum
avsevärt. Med föreslagen byggvolym kommer många av vyerna över
Riddarfjärden att förändras och det blir ett landmärke som konkurrerar med
Stadshuset. Med den föreslagna storleken 130 m i diameter tar den upp en yta
större än Globens arena (108m i diameter).
Placeringen av ett hotell och kallbadhus vid Norr Mälarstrand kommer att
medföra behov av omfattande leveranser och angöring för bussar, taxi, bilar mm.
Den trafik som anläggningen alstrar kommer att inkräkta på det livliga
gångstråk som är förlagt utmed Norr Mälarstrands kaj. Det pågår en
upprustning av kajen utmed Norr Mälarstrand där Trafikkontoret önskar
begränsa trafiken ner på kajen för att inte få konflikter med gångtrafikanter på
ytan. Med en anläggning för konferens, hotell och bad kommer antalet fordon
istället att öka betydligt med försämrad trafiksäkerhet till följd, vilket inte kan
accepteras. En anläggning av denna storleksordning kräver en ordnad angöring,
vilket de bifogade ritningarna inte visar och det är också tveksamt om
tillräcklig yta finns att tillgå för att skapa detta. För att svara på dessa frågor
krävs en fördjupad studie. De för Stockholms stad normala kraven på
angöringsavstånd om 10 meter kommer inte att uppnås utan istället blir avståndet
mer än 40 meter.
Vid pågående projektering för upprustningen av Kungsholmen har ambitionen
varit att öppna upp och öka kontakten med Norr Mälarstrand, med föreslagna
hotell och badanläggning kommer byggnadskroppen att delvis ligga i siktlinjen
från Scheelegatan och Kungsholmstorg."
Man påpekar att området på västra delen av kajen används som snötipp vilket
inte tillåter att en hotellanläggning ligger utmed Norr Mälarstrands kaj.
Brandförsvaret
Brandförsvaret påpekar att förslaget inte kan accepteras från
brandskyddssynpunkt. Brandförsvarets resurser är inte dimensionerade för en
räddningsinsats i en byggnad som den aktuella.
Tillstyrkan
Stadsdelsförvaltningen Kungsholmen
Förvaltningen tillstyrker förslaget. Kungsholmens stadsdelsförvaltning menar
att projektets positiva delar i form av nyskapande, spännande form och design
samt andra lockande värden för såväl besökare som kungsholmsbor är starkare
än de enskilda invändningar som går att göra mot projektet.
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Sjöfartsverket
Sjöfartsverket skriver att placeringen av Stockholm kallbadhus inte bedöms ha
någon negativ påverkan på sjöfarten. Man påpekar dock att det finns risk för
påsegling och att en utvärdering av den risken och konsekvenserna bör göras.
För att minska risken måste en tydlig utmärkning och belysnino, av
belysning
kallbadhuset göras. Dess läge ska dokumenteras och anmälas till Sjöfartsverket
och föras in på det aktuella sjökortet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan med förbehållet att
badvattenkvaliteten måste vara tjänlig. "Miljö- och hälsoskyddsnämnden
bedömer att sökanden inte kan garantera badvattenkvaliteten på grund av höga
bakteriehalter så länge som bräddavlopp finns vid Norr Mälarstrand. Vid
Stockholms Vatten provpunkt ute i Riddarfjärden överskrids praktiskt taget
varje år riktvärdet för tjänlighet med anmärkning av E.coli."
För att ett bad ska kunna inrättas på sökt plats krävs också enligt miljö- och
hälsoskyddsnämndens mening att utsläppskällor såsom bräddavloppen längs
Norr Mälarstrand utreds. Kostnader för åtgärder och finansiering måste också
utredas så att utsläppskällor invid badet elimineras och att badbarheten säkras.
Undersökning av sedimentens innehåll av tungmetaller och andra skadliga
ämnen har visat höga till mycket höga halter. Då sedimenten är förorenade
krävs särskilda försiktighetsmått vid bottenförankring eller vid andra åtgärder
som kan påverka botten.
Stockholms Hamnar
Stockholms Hamnar har i princip inget att erinra angående ansökan att förlägga
ett flytande kallbadhus/hotell på Riddarfjärden. Några synpunkter som framförts
är;
Hamnen anser att Stockholm kallbadhus AB skall göra en analys angående
risken för påsegling av anläggningen. Vidare att utmärkning skall göras i
vattenområdet med bojar, prickar, belysning etc. Vid skapande av en sådan
säkerhetszon i vattenområdet nära anläggningen tas en betydande del av
vattenområdet i anspråk, vilket begränsar möjligheterna för den rörliga
sjöfarten i vattenområdet.
Vattenområdet på Riddarfjärden används ofta i samband för seglingstävlingar,
motorbåtstävlingar och andra evenemang vilket bör beaktas vid placeringen.
Transporter från och till anläggningen måste löpa på ett bra sätt, då
verksamheten kommer att generera stora mängder av transporter av mat, tvätt,
sopor etc.
Exploateringskontoret
Exploateringskontoret har inget att erinra mot kallbadhus i ungefärligen
föreslaget läge.
Man har dock vissa kommentarer bl. a. följande;
"För Rålambshovsparken är den fria siktlinjen ut över Riddarfjärden vattenrum
en viktig del av parkens gestaltning. Detsamma gäller för det 800 m långa
parkstråk längs Norr Mälarstrand vars gestaltning bygger på kontrast mellan det
stora fria vattenrummet och strandpromenadens småskalighet med en variation
av upplevelser i människans skala med små platser, bryggor,
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sittplatser och växtlighet. Kallbadhuset kommer att ha en stor påverkan på
dessa värden."
Man påtalar även att det krävs samordning med trafikkontoret och Stockholms
hamnar med hänsyn till att det pågår ett upprustningsprojekt längs Norr
Mälarstrand. Med anläggningen följer en ökad trafik med behov av angöring för
leveranser, taxi m.m.
Exploateringsnämnden fattade beslut 2007-06-14 om att ge
exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal och fortsätta
utredningsarbetet för projektet.
Stockholm Vatten
Stockholm Vatten påpekar att den aktuella platsen inte tidigare varit menad som
badplats. Den befintliga situationen beträffande bräddningar till Riddarfjärden
från det kombinerade avlopps- och dagvattensystemet måste därför noggrannare
kontrolleras. Eventuellt måste ledningsnätet åtgärdas för att minska
bräddningarna. "Kostnaderna för dessa åtgärder är svåra att uppskatta i nuläget
men skulle kunna uppgå till mångmiljonbelopp, om större
ledningsomläggningar/kompletteringar erfordras."
Vatten- och avlopp från Kallbadhuset kan ske inom befintligt va-nät inom Norr
Mälarstrand.
Stadsbyggnadskontorets bedömning
Påverkan på stadsbild
Riddarfjärden utgör ur kulturhistoriskt perspektiv ett av de mest värdefulla
områdena i Stockholm. Den är på alla sidor gränsande till "stadens front" – en
företeelse av riksintresse för kulturminnesvården (Miljöbalken 3 kap 6§).
Läget för det aktuella hotellet/kallbadhuset är mycket känsligt såväl ur
kulturhistoriskt perspektiv som stadsbildmässigt/visuellt. Det innebär att både
placeringen och utformningen av byggnaden kommer att ha stor påverkan på
omgivningen. Placeringen är väl synlig från alla delar runt vattenområdet.
Den föreslagna anläggningen är mycket stor, tre våningar hög och placerad med
stark påverkan på Riddarfjärden. Förslaget kommer att förta upplevelsen av
Riddarfjärden som en obruten vattenyta.
Norr Mälarstrand och Rålambshovsparken utformades av Holger Blom och Erik
Glemme på 1940-talet och är en av de främsta exemplen på den i
parksammanhang erkända Stockholmsskolan. Det 800 m långa parkstråket längs
Norr Mälarstrand har en gestaltning som bygger på kontrast mellan det stora fria
vattenrummet och strandpromenadens småskalighet med en variation av
upplevelser i människans skala med små platser, bryggor, sittplatser och
växtlighet. Hotellet/ Kallbadhuset kommer att ha en stor påverkan på
upplevelsen av dessa värden.
Med anledning av diskussionen om huruvida de inlämnade illustrationerna från
sökanden ger en rättvisande bild av anläggningens inverkan på stadsbilden har
kontoret tagit fram kompletterande bilder. Geodatasektionen på
Stadsbyggnadskontoret har i sin markmodell presenterat vyer i ögonhöjd 1,70 m
från olika blickpunkter. Vyerna avser det reviderade förslaget i vilket
anläggningen har en diameter om 110 meter.
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Vy från Riddarholmen

Tillfällig åtgärd
Ansökan avser i detta fall tillfällig åtgärd i 10 år.
Om bygglov inte kan lämnas på grund av bestämmelserna i plan- och
bygglagen (PBL) 8 kap. 11§ eller 12§ får bygglov för tillfällig åtgärd beviljas
om den sökande begär det enligt PBL 8 kap § 14. En av förutsättningarna vid
tillämpningen av denna bestämmelse är dock att åtgärdens tillfälliga karaktär
framstår som reell med hänsyn till åtgärdens syfte och de tekniska och
ekonomiska möjligheterna att återgå till ett planenligt alternativt ursprungligt
användningssätt.
Åtgärden måste svara mot ett tillfälligt behov enligt rättsfall i Regeringsrätten
(RÅ 1998 not.92).
Åtgärdens provisoriska karaktär måste också framstå som reell...". (RA 1994
ref.13).
Syftet med verksamheten ska således vara tillfällig och möta ett tillfälligt behov,
dvs. i detta fall en tillfällig ökad efterfrågan på hotell/kallbadhus som efter
utgången av det tillfälliga lovet inte längre kommer att föreligga. I det aktuella
fallet kan man konstatera att platsen möjligtvis är tillfällig men inte
verksamheten. Verksamheten kan snarare betecknas som av långsiktig karaktär
med hänsyn till investeringens storlek. (RA 1998 not.92)
"

paragrafen är inte avsedd att användas för att mera allmänt lämna lov till
planstridiga åtgärder som är av mer eller mindre permanent natur (RA 1994
ref.13).
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Stadsbyggnadskontoret finner att föreliggande hotell/kallbadhus genom sin
karaktär och storlek inte kan utgöra en sådan tillfällig åtgärd som avses i 8
kap § 14.
Anläggningen måste därför prövas som en permanent åtgärd.
Prövning av planenlighet
De delar av anläggningen som placeras inom område med detaljplan avviker så
kraftigt från planerna att de inte kan betraktas som mindre avvikelser enligt PBL
8:11 sista stycket. Ansökan måste därför i dessa delar avstyrkas.
Lämplighetsprövning inom vattenområde som saknar detaljplan
Större delen av anläggningen avses placeras inom vattenområde för vilket
detaljplan saknas. I sådana fall skall en lämplighetsprövning göras antingen
vid prövning av ansökan om lov eller genom att detaljplan upprättas.
Enligt kap. 1 § 6 skall en lämplighetsprövning göras vid bygglovsansökan men
om det b ehövs en m er in gåend e utrednin g än v ad s om sk er in om
handläggningen av ett bygglov skall lämplighetsprövningen ske genom
detaljplan för ny enstaka byggnad kap 5 § 1 st. 1 pkt 2.
Detaljplanekravet är även avsett att omfatta alla projekt som har en betydande
miljöpåverkan. 'I fråga om en byggnad som har en sådan miljöpåverkan kan det
således aldrig bli aktuellt att tillämpa undantagsbestämmelsen om prövning i
samband med prövning av ansökan om bygglov.." (Prop 2004/05:59
Miljöbedömningar av planer och program, s 17). Enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar samt Rådets direktiv
85/337/EEG krävs en miljökonsekvensbeskrivning för att bedöma ett sådant
projekts inverkan på miljön. I föreliggande fall måste således detaljplan
upprättas.
Miljöbalken
Vid en lämplighetsbedömning skall allmänna intressen enligt kap. 2 PBL
beaktas. Härvid skall vid planläggning och bygglovsärenden bestämmelserna i
3 och 4 kap. miljöbalken (SFS 1998:808) MB beaktas. Vid tillämpningen av
miljöbalkens regler skall detta ske utifrån miljöbalkens mål i kap 1 samt de
allmänna hänsynsreglerna i kap 2 miljöbalken. Enligt kap 3 § 1 MB skall
mark-och vattenområden användas för de ändamål för vilka områdena är mest
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Kap 2 §
3 PBL anger att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till bl.a vattenförhållandena, möjligheterna att ordna
trafik- och samhällsservice samt att förebygga vattenföroreningar. Kap 2 § 6
MB anger att vid val av plats för en verksamhet skall det väljas en plats som är
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och
olägenhet för människors hälsa och miljön. Lokaliseringen utgår från att
ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet varför det ska krävas att
reella alternativa lokaliseringar av verksamheten redovisas av sökanden.
Kap 3 § 2 MB anger även att stora vattenområden samt fysisk miljö i övrigt
som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natur- eller
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av
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grönområden i tätorter skall särskilt beaktas och i detta fall kan vattenområden
anses fylla samma behov som grönområden. I samma paragraf påtalas även att
områden som är av riksintresse för kuturmiljövården eller friluftslivet skall
skyddas mot åtgärder som kan skada dessa värden.
Eftersom området är utpekat som riksintresse anger kap 4§ 1 att åtgärder endast
får komma tillstånd om det inte möter hinder enligt kap 4 §§2-8 och det kan ske
på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur eller kulturvärden.
Med hänsyn till Riddarfjärdens betydelse som riksintresse bedömer
stadsbyggnadskontoret att det inte finns förutsättningar att pröva det aktuella
förslaget i detaljplan.
För verksamheten krävs tillstånd av Miljödomstolen.
Bilagor
A PM revidering av ansökan om tillfälligt bygglov Stockholm Kallbadhus
B. Miljökonsekvensbeskrivning (Structor Miljöbyrå 2007-07-17)
C. Kulturmiljöanalys (Stockholms länsmuseum, Dnr 2007:096)
D. Stadsbildskonsekvensanalys (sandellsandberg 070717)
E PM Trafikutredning (Structor Mark Stockholm AB)
F. Yttranden från intresseorganisationer
G. Sammanställning av yttranden från privatpersoner

