Till Länsstyrelsen i Stockholms län

Hemställan om handläggning av vår framställning 2015-09-04 avseende
dels byggnadsminnesförklaring av Gasverket i Värtan, dels och i avvaktan
på ärendets slutliga prövning, beslut enligt 3 kap. 5 par. KML om förbud
mot åtgärder som kan minska eller förstöra Gasverkets kulturhistoriska
värde.

Fråga om byggnadsminnesförklaring av Gasverket har tidigare väckts av
Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening 2004-07-21 och av Kungl.
Konsthögskolans Arkitekturskola 2006-05-26 utan att länsstyrelsen fattat beslut
i ärendet. Länsstyrelsens fortlöpande passivitet som myndighet för
kulturmiljövården har medfört dels att en detaljplan utarbetats (Detaljplan för
Gasklocka 3 och 4 i stadsdelen Hjorthagen, (Dp 2009-11340), som innebär
rivning av Gasklocka 4, dels att det överprövningssystem satts ur spel som ger
Riksantikvarieämbetet rätt att överklaga länsstyrelsens beslut när fråga väckts
om byggnadsminnesförklaring.
Unescos expertorgan för industriminnesvård. The International Committee for
the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH) har engagerat sig för ett
bevarande av Gasklocka 4. TICCIH:s skrivelse i ärendet 2015-08-04 bifogades
vår framställning 2015-09-04. För att i korthet sammanfatta frågans betydelse,
inte bara lokalt och nationellt, utan även globalt citerar vi här två meningar i
skrivelsen:
“The Värtan gasworks in Stockholm with their five gasholders form an
encyclopaedia of this type of construction in an unbroken sequence like no other
place worldwide.”
“It is therefore of vital importance that important elements of this
comprehensive structure like Gasholder 4 are preserved to maintain the
outstanding significance of the entire complex.”

Detaljplanen har överklagats bl.a. på den grunden att rivningen av Gasklocka 4
skulle medföra påtaglig skada på riksintresset Stockholms innerstad med
Djurgården. Planärendet ligger nu för avgörande hos mark- och
miljööverdomstolen.

Vi ser det som en självklar plikt för kulturmiljövårdens myndigheter att ta
ställning till den väckta frågan om byggnadsminnesförklaring och att därmed ge
överdomstolen ett allsidigt beslutsunderlag i planärendet.
Därför hemställer vi att länsstyrelsen utan ytterligare dröjsmål fattar
beslut enligt kulturmiljölagen i anledning av vår framställning 2015-09-04.
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