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Sju Sekel 1. Svar på skrivelse från
Joakim Larsson (M), Björn Ljung (L),
Cecilia Obermüller (Mp), Erik Slottner (KD) och
Christina Linderholm (C)
Förslag till beslut
1. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att skrivelsen anses
besvarad med stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande
2. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta planarbetet i
enlighet med kontorets förslag

Anette Scheibe Lorentzi
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SAMMANFATTNING
Fastigheten Sju sekel 1 ligger i norra delen av Kungsträdgården och
gränsar mot Hamngatan. Fastigheten är idag bebyggd med en
restaurangbyggnad i en våning. Fastigheten upplåts med tomträtt till
Sju Sekel AB genom TMF Sweden AB. Företaget Apple har
förvärvat tomträtten och önskar ersätta dagens restaurangbyggnad
med en s.k. flaggskeppsbutik med därtill hörande aktiviteter.
Ett planarbete för fastigheten Sju Sekel 1 i Kungsträdgården.
påbörjades efter beslut i stadsbyggnadsnämnden 14 april 2016.
Under planarbetet har kontoret och aktören haft olika uppfattningar
om projektets utformning och gestaltning, särskilt när det gäller
mötet med Kungsträdgården. Inför plansamråd fattade nämnden
beslut om att pröva det förslag som aktören presenterade utan att
alla frågor var lösta i enlighet med nämndens tidigare beslut och
kontorets inriktning i arbetet. Syftet var att få frågan belyst i
samråd. Samråd hölls 4 juli – 28 september 2018.

Stadsbyggnadskontoret
Fleminggatan 4
Box 8314
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 300
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
stockholm.se

Den 8 november 2018 ingavs en skrivelse till nämnden angående
Kungsträdgården, Sju Sekel 1. I skrivelsen framhålls att
Kungsträdgårdens rekreations- och vistelsevärden som stadspark
ska förhöjas och att stadsbyggnadskontoret inte ska gå vidare med
detaljplanprocessen.
Bilaga: Skrivelse från Joakim Larsson (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller (Mp), Erik Slottner
(KD) och Christina Linderholm (C) om att avbryta planarbete, daterad 2018-11-08.
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Karta som visar planområdets avgränsning.

UTLÅTANDE
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Skrivelsen
På stadsbyggnadsnämndens sammanträde 8 november 2018 ingav
Joakim Larsson (M), Björn Ljung (L), Cecilia Obermüller (Mp),
Erik Slottner (KD) och Christina Linderholm (C) en skrivelse till
nämnden angående Kungsträdgården, Sju Sekel 1.
I skrivelsen lyfts Kungsträdgården fram som en park med potential
att utveckla. Parken ska vara en grönskande mötesplats för stadens
invånare och andra besökare. Kungsträdgårdens rekreations- och
vistelsevärden som stadspark ska förhöjas och
stadsbyggnadskontoret ska därför inte gå vidare med
detaljplanprocessen för fastigheten Sju sekel 1.
Bakgrund
I norra delen av Kungsträdgården inom stadsdelen Norrmalm ligger
idag en restaurangbyggnad inom fastigheten Sju Sekel 1.
Fastigheten är en tomträtt som innehas av Sju Sekel AB genom
TMF Sweden AB. Den 14 april 2016 beslutade stadsbyggnadsnämnden att påbörja ett planarbete för fastigheten i syfte att pröva
en något större byggrätt än dagens för en byggnad med
kommersiellt innehåll, vilken som skulle ersätta befintlig
restaurangbyggnad. Byggnaden skulle hålla en hög arkitektonisk
kvalitet och projektet skulle bidra till att höja kvaliteten på de
offentliga ytorna. Kungsträdgården har en särskild status som
offentligt rum med höga kulturvärden och kontoret bedömde att
miljöbedömning och en miljökonsekvensbedömning behövde göras.
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Den befintliga restaurangbyggnaden är oklassificierad av
Stadsmuseet. Hela Kungsträdgården inklusive de delar av det
offentliga rummet som omgärdar restaurangbyggnaden är
blåklassad.
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I samband med beslutet om start-PM anförde nämnden att ”Den
valda platsen är innebär även svårigheter och begränsningar,
särskilt med avseende på byggnadens gestaltning. Kungsträdgården
är först och främst en park och en av de viktigaste offentliga
platserna i city. Det är ett vardagsrum för Stockholmarna. Att
tydligt kommersialisera parken är därför otänkbart. I det fortsatta
planarbetet är det viktigt att bebyggelsens relation till
Kungsträdgården gestaltas varsamt och genomtänkt. Huset ska inte
uppfattas som en förlängning av parken och kommersiell belysning
och marknadsföring ska vända sig mot Hamngatan. Hamngatan är
redan idag en kommersiell gata och tål således i högre grad ett
kommersiellt uttryck. Även höjd och volymverkan mot
Kungsträdgården bör bearbetas.” Att tillskapa nya permanenta
serveringsmöjligheter skulle vara en del av det fortsatta planarbetet.
Stadsbyggnadskontorets sammanvägda
ställningstagande
Under planarbetet har kontoret och aktören haft olika uppfattningar
om projektets utformning och gestaltning, särskilt när det gäller
mötet med offentlig plats mot Kungsträdgården. Arbetet präglades
av låsningar, framförallt när det gäller förståelsen för
Kungsträdgården och vikten av att projektet utvecklades i den
riktning stadsbyggnadsnämnden anfört vid beslut om planstart.
Stadsbyggnadskontoret sökte därför vägledning från
stadsbyggnadsnämnden hur planarbetet skulle drivas vidare. Den 21
september 2017 fattade nämnden beslut om att pröva förslaget som
det då förelåg i samråd. I ett särskilt uttalande sade nämnden att
förslaget hade ytterligare potential till förbättring i mötet med
Hamngatan och att förslaget inte på ett tillfredsställande sätt mötte
parken och dess offentliga rum. Nämnden såg dock att förslaget
kunde prövas i ett plansamråd så att Stockholms medborgare och
remissinstanserna kunde lämna sina synpunkter.
Under tiden 4 juli – 28 september 2018 var planförslaget ute på
samråd. Samrådsmöte hölls den 23 augusti 2018 som samlade ett
hundratal personer. Planförslaget mötte starkt motstånd och
stadsbyggnadskontoret mottog över 1 800 skrivelser där merparten
kom från privatpersoner och där i princip samtliga var kritiska mot
planförslaget. Flera av remissinstanserna såg också stora svårigheter
med planförslaget.
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Kontoret föreslår att stadsbyggnadsnämnden beslutar att skrivelsen
anses besvarad i enlighet med tjänsteutlåtandet samt att planarbetet
avbryts.
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