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MÅL NR P5979-15 ANGÅENDE DETALJPLAN FÖR DEL AV NORRA 

DJURGÅRDSSTADEN. GASKLOCKA 3 OCH 4  

 

Mark- och miljööverdomstolen har till Djurgården hembygdsförening (Dhf) översänt Fortums 

skrivelse 2015-10-28 i rubricerade ärende för kännedom.  Efter att ha tagit del av skrivelsen erinrar 

Dhf på detta sätt om att föreningens yrkanden i detaljplaneärendet även avser rivningen av gasklocka 

4, vilken påtagligt skulle skada riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården.  

 

Decennierna kring sekelskiftet 1900 innebar en enorm utveckling av den tekniska infrastrukturen. 

Stockholms stad anlade Värtahamnen, Värtans gasverk och Värtans elverk i snabb följd. I takt med 

verksamheternas expansion tillkom på 30-talet gasklocka 4 som blivit ett landmärke i Stockholms 

stadsbild. Samtidigt utvecklades arbetarstadsdelen Hjorthagen och en av den svenska funktionalismens 

intressantaste smalhusbebyggelse tillkom. Alla fem gasklockorna konstituerar tillsammans 

Värtaverketets historia och unicitet. Som sentida brukssamhälle söker Hjorthagen sin motsvarighet i 

huvudstaden.  

 

Kunskapen om gasverkets kulturhistoriska värde har successivt fördjupats under ärendets gång, 

särskilt i det internationella perspektivet.The International Committee for the Conservation of the 

Industrial Heritage (TICCIH) har 2015-08-04 klargjort det samlade gasverkets betydelse i den 

internationella kulturmiljövårdens perspektiv och vilken skada det skulle ta av en rivning av gasklocka 

4. Därför har Djurgårdens Hembygdsförening tillsammans med ICOMOS Sverige, Samfundet S:t Erik 

och Svenska industriminnesföreningen i skrivelse 2015-09-04 anhållit om att länsstyrelsen i 

Stockholms län förklarar gasverket i Värtan med gasklocka 4 för byggnadsminne i enlighet med 3 kap. 

kulturmiljölagen. Länsstyrelsen har inte fattat beslut i ärendet. 

 

Ett avgörande av detaljplaneärendet vid MMÖD bör enligt föreningens mening föregås av ett 

avgörande i frågan om byggnadsminnesmärkning. Om länsstyrelsen skulle avslå framställningen om 

byggnadsminnesförklaring, utgår föreningen från att Riksantikvarieämbetet, kulturmiljövårdens 

centralmyndighet, kommer att överklaga beslutet hos regeringen. 
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