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Granskningsutlåtande 

Utfärdat: 2022-11-01  Emily Eidevåg 
Diarienummer: 0211/21  Telefon: 031-368 16 53  
Aktbeteckning: 2-5613            E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se 
 

Ändring av del av detaljplan för område söder om Första 
Långgatan inom stadsdelen Masthugget i Göteborg  

Granskningsutlåtande  

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 21 juni 2022 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  5 oktober 2022 – 19 
oktober 2022.  

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret.  

Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

Sammanfattning 
De yttranden som har inkommit under granskningen är i huvudsak de samma som 
de som inkom under samrådet. Berörda sakägare vidhåller sina synpunkter. 
Sammanfattningsvis handlar synpunkterna från samrådet om påverkan på 
kulturmiljön, trafiksituationen och höjden i gällande detaljplan. Flera berörda 
sakägare avstyrker förslaget och har inkommit med en gemensam skrivelse där de 
yrkar att planarbetet antingen avbryts och att staden värderar eventuella 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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skadeståndsanspråk, eller att det sker begränsningar i utnyttjandet för att minska 
skadorna på riksintresset för kulturmiljövården alternativt att takhöjderna och 
byggnadsvolymerna skärs ner till de befintliga volymerna. 

Kontoret har bedömt att det är lämpligt att gå vidare i planprocessen och att anta 
förslaget till ändring av detaljplan. Istället för att detaljplan II-2545 fortsätter att 
gälla oförändrat med ett planstridigt utgångsläge för den befintliga bebyggelsen så 
säkerställer ändringen av detaljplanen ett långsiktigt bevarande för flera av de 
värdebärande kulturmiljöuttrycken inom planområdet. Även om höjden i 
detaljplan II-2545 kvarstår. 

Kvarstående erinringar finns från bostadsrättsföreningarna Villa Nordhem, 
Nordhem 22, Skutan och Sumor. Det finns även kvarstående erinringar från 
tomträttshavare på Masthugget 8:10 och boende på Nordhemsgatan 17.  
Kulturförvaltningen avstyrker förslaget till ändring av detaljplan. Länsstyrelsen 
accepterar ändringen av detaljplanen och avser inte att pröva den, men framför råd 
om val av förfarande. Länsstyrelsen anser att ny detaljplan borde ha tillämpats 
istället för ändring av detaljplan. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetsägare för kännedom 
och eventuellt beaktande vid planens genomförande. 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Vid publicering på Stadens 
webbplats anges inte personuppgifter så som namn, fastighetsbeteckning eller 
adress. Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret.  

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
1. Socialförvaltningen centrum 

Socialförvaltningen Centrum avstår från att yttra sig vid granskning av Förslag till 
ändring av del av detaljplan för område söder om Första Långgatan inom 
stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan). Förvaltningen 
bedömer liksom i samrådsskedet att planen har begränsade sociala konsekvenser 
och att ändringarna har liten påverkan på befolkningen i stort. 

Kommentar: 
Noteras. 

2. Fastighetskontoret 
Fastighetskontoret har inget att erinra.  
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Kommentar: 
Noteras. 

3. Trafikkontoret 
Trafikkontoret vidhåller sina synpunkter som de lämnade in under samrådet. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

4. Göteborg energi 
 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

GENAB har inget att invända mot ändringen av detaljplanen. 

 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Göteborg Energi fjärrvärme, fjärrkyla och gas har inget att erinra. 

 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra på översända handlingar. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

5. Miljöförvaltningen 
 

Miljöförvaltningens yttrande  

Miljöförvaltningen tillstyrker fortsatt planarbete under förutsättning att våra 
synpunkter nedan beaktas.  

Synpunkter  

Miljöförvaltningen har tagit del av granskningshandlingen och samråds-
redogörelsen och har kvarstående synpunkter angående markmiljö.  

Markmiljö  

Av samrådsredogörelsen framgår att stadsbyggnadskontoret inte avser göra någon 
markmiljöundersökning. Miljöförvaltningen står dock fast vid vårt tidigare 
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yttrande i samrådsskedet, det vill säga att en historisk inventering och att uppgifter 
om eventuella föroreningar behöver tas fram. Se vidare i vårt samrådsyttrande 
daterat 2022-07-05.  

I granskningshandlingen finns ett stycke om Markmiljö under rubriken Teknisk 
service (sid 17), som vi tror är felplacerad. Markmiljö brukar ligga under en 
rubrik Övriga åtgärder. Miljöförvaltningen bedömer att stycket ska flyttas och 
kompletteras med mer information om de faktiska förhållandena på platsen enligt 
vårt tidigare yttrande. 

Kommentar: 
Länsstyrelsen befarar inte att bebyggelsen blir olämplig eller att byggnadsverk blir 
olämpliga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. Utifrån det 
ställningstagandet väljer kontoret att inte genomföra någon 
markmiljöundersökning i detta ärende.  

 

6. Kulturförvaltningen 
 

Bakgrund i ärendet 

Ärendet startade som ett bygglovsärende med byggnadsnämndens diarienummer 
BN 2019-010383, kulturförvaltningens diarienummer 0849/20. Förvaltningen 
svarade på ärendet i en första omgång 2020-09-29, och förordade då ett avslag på 
ansökan på grund av dess mycket stora negativa påverkan på kulturmiljön. 
Förslaget återkom i en aningen bearbetad version, vilken förvaltningen svarade på 
2021-01-04. Även i det andra skedet förordade kulturförvaltningen ett avslag på 
grund av dess påverkan på dokumenterat höga kulturhistoriska värden. 

I samrådsyttrande (2022-07-04) förordade kulturförvaltningen avslag på ändring 
av detaljplanen enligt förslag i remissen. Kulturförvaltningens svar på 
bygglovsansökan 2020-09-29 bifogades till samrådsyttrande som bilaga. 

Ändringar i förhållande till tidigare förslag 

Kulturförvaltningen kan inte se att granskningshandlingen till förslaget till 
ändring av detaljplan innehållsmässigt utgör någon förbättring i hanteringen av 
centrala kulturmiljövärden i förhållande till samrådshandlingen samt de två 
tidigare ansökningarna om bygglov. Planen medger de ändringar som 
kulturförvaltningen tre gånger förordat avslag på. 

Länsstyrelsens yttrande 
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Länsstyrelsen ger i sitt yttrande råd till staden där de framför att de anser att det 
planförfarande som har valts är felaktigt och att ärendet borde hanterats som en ny 
detaljplan. De framför även att det är beklagligt att Göteborgs stad inte tagit mer 
hänsyn till riksintresset för kulturmiljövården. Då kommunen har planmonopol 
borde planen tagit tydligare utgångspunkt i den kulturhistoriskt känsliga miljön 
samt de viktiga egenskaper som utmärker kvarteret och som är viktiga uttryck för 
riksintresse för kulturmiljö. 

Historisk bakgrund 

För historisk bakgrund, kulturhistorisk bedömning och beskrivning av aktuellt 
skydd hänvisas till kulturförvaltningens tidigare yttranden i ärendet, i samråds- 
och bygglovsskeden. 

Förvaltningens yttrande 

Kulturförvaltningen kvarstår vid den tidigare bedömningen och förordar avslag på 
ändring av detaljplanen enligt förslag i remissen. 

Kommentar: 
Kontoret vidhåller den bedömning som framfördes i samrådsredogörelsen 
gällande varför det i detta ärende är lämpligast att använda sig av ändring av 
detaljplan istället för ny detaljplan. Resonemanget och bedömningen utvecklas 
under punkt 7.  

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
7. Länsstyrelsen 

 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
 
Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar inte att:  
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap. 3 och 4)  
• Mellankommunal samordning blir olämplig  
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap., luft och vatten)  
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap.)  
 



 

 

 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  6 (14) 
   
   

Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion)  
 
Synpunkter på granskningshandlingen  
Val av förfarande  
Länsstyrelsen ifrågasätter fortsatt valet av att göra en ändring av gällande 
detaljplan och valet att inte ta fram en ny detaljplan. Detta då planförslaget 
innebär en betydande miljöpåverkan på riksintresset för kulturmiljö samt avviker 
från intentionerna i kommunens översiktsplan.  
 

Påverkan på riksintresset för kulturmiljö 

Planförslaget innebär att byggnation medges enligt tidigare outnyttjade byggrätter 
i en äldre stadsplan och de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna förses med 
planbestämmelser avseende varsamhet. Planförslaget innebär förvanskning av 
kulturhistoriskt särskilt värdefull bebyggelse samt lokal och kumulativ skada på 
riksintresse för kulturmiljövården. 

Länsstyrelsen bedömer att framtagandet av denna detaljplan avviker från de 
intentioner som anges för ÖP och FÖP där det beskrivits hur man avser att hantera 
kulturvärden i karaktärsområden i staden. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma den principiella problematik som denna 
detaljplan innebär då äldre byggrätter medges utifrån äldre stadsplaner framtagna 
under en tid då kulturmiljövärden inte värderades på samma sätt som idag. 
Exploatering som tillåts enligt dessa äldre stadsplaner görs på bekostnad av stora 
och unika kulturhistoriska värden. 

Länsstyrelsen ser därför stora risker i den kumulativa effekt som planförslaget 
öppnar för – såväl för detaljplaneområdet, som för dess närområde och 
innerstaden i övrigt. Länsstyrelsen välkomnar en dialog om bedömningen och 
hanteringen av kumulativa effekter och skador på stadens riksintresseområden för 
kulturmiljövården. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 
Kontoret vidhåller den bedömning som framfördes i samrådsredogörelsen 
gällande varför det i detta ärende är lämpligast att använda sig av ändring av 
detaljplan istället för ny detaljplan. Den 16 december år 2022 löper tiden för 
anståndsbeslutet ut. Om inte denna ändring av detaljplan antas före dess så blir 
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konsekvensen att inlämnat bygglov medges utan att detaljplanen ändras. Om så 
sker så innebär det att gårdshuset rivs, delar av det avfasade hörnet rivs och 
möjligheten att ge planstöd till den befintliga bebyggelsen samt införandet av 
skydds- och varsamhetsbestämmelser uteblir.  

Ändringen av detaljplanen innebär att det juridiska skyddet för byggnaderna ökar. 
Ett rivningsförbud införs för gårdshuset. Skydds- och varsamhetsbestämmelser 
införs då gällande detaljplan inte innehåller några sådana bestämmelser. 
Varsamhetsbestämmelserna k1, k2 införs som syftar till att karaktärsdrag så som 
skorsten, spröjsindelning och fönstersättning ska bibehållas. Generella 
varsamhetsbestämmelser införs för underhållsåtgärder och vägledning gällande 
fönsterutformning. Skyddsbestämmelserna q1 till q3 införs. Dessa skyddar 
murverket mot gatan, detaljer i murverket så som pilastrar och gesimser samt det 
enda kvarvarande originalfönstret inom planområdet.  

De tillkommande planbestämmelserna ger staden större möjligheter att säkerställa 
att fasaderna mot gatan bevaras i och med att de nu förses med 
skyddsbestämmelser. Varsamhetsbestämmelserna ger möjlighet för staden att 
säkerställa att underhåll, material etc. anpassas till byggnaderna karaktär samt 
bevaka att framtida fönsterbyten anpassas till byggnadens karaktär. Det har 
tidigare skett ovarsamma fönsterbyten inom planområdet. 

Höjderna i den gällande detaljplanen kvarstår. Det går därmed fortsatt att göra 
påbyggnader. Detta är negativt för kulturmiljön, men det är en konsekvens av den 
gällande detaljplanen som är en saneringsplan. Den påbyggnad som redan idag är 
tillåten upphör dock att ställa krav på rivning av exempelvis gårdshus.  

Ändringen av detaljplanen reglerar indrag av delar av fasaden mot gatan för att 
även fortsättningsvis få en uppfattning om en varierad fasad längs gatan. 
Brandgavlarna kommer dock till stor del att skymmas av påbyggnaderna.  

Efterföljande bygglovsansökan innebär att gatubyggnadernas fasader i en till tre 
våningar bevaras och resterande delar rivs undantaget en mindre del. Innanför 
fasaderna på gatuhusen uppförs nya byggnader i fyra våningar. Fasaderna på 
hörnhuset och grannhuset mot Tredje Långgatan byggs på med en fjärde våning i 
samma stil och utförande som befintligt. De lägre flankerande byggnaderna mot 
Tredje Långgatan och Nordhemsgatan byggs på med nya fasader i ett indraget 
läge. 



 

 

 

 

 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Granskningsutlåtande  8 (14) 
   
   

8. Lantmäteriet 

 
Kommentar: 
Stavfelet korrigeras. Om skalan på plankartan görs mindre så syns inte samtliga 
planbestämmelser. Kontoret har därför valt att bibehålla skalan. 

 

Sakägare  
Vid publicering på Stadens webbplats anges inte personuppgifter så som namn, 
fastighetsbeteckning eller adress. Synpunkterna finns i sin helhet på 
stadsbyggnadskontoret. 

9.  Brf Sumor 
Vidhåller sitt samrådsyttrande.  

Kommentar: 
Noteras. 

10. BRF Nordhem 22 
Bostadsrättsföreningen Nordhem 22 har tagit del av det material som presenteras 
vid granskningen. Förslaget till ändring av detaljplan har inför denna inte 
genomgått någon förändring i sak, varför vi såsom yttrande vid granskningen 
hänvisar till vad vi tidigare anfört vid samrådet, nämligen följande fyra dokument 
ingivna 2022.08.03.  
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1. Samrådsyttrande, ny detaljplan Masthugget 8.1, 8:11 
2. Yttrande, bygglov 2020.09.18 
3. Brev, Carita Sandros 2021.07.08 
4. Mailväxling, von Geijer 2021.01.14-18 

Kommentar: 
Noteras. 

 

11. BRF Villa Nordhem 
Bostadsrättsföreningen Villa Nordhem har tagit del av det material som 
presenteras vid granskningen. Förslaget till ändring av detaljplan har inför denna 
inte genomgått någon förändring i sak, varför vi såsom yttrande vid granskningen 
hänvisar till vad vi tidigare anfört vid samrådet, nämligen följande fyra dokument 
ingivna 2022.08.03.  

1. Samrådsyttrande, ny detaljplan Masthugget 8.1, 8:11 
2. Yttrande, bygglov 2020.09.18 
3. Brev, Carita Sandros 2021.07.08 
4. Mailväxling, von Geijer 2021.01.14-18 

Kommentar: 
Noteras. 

12. BRF Skutan 
Bostadsrättsföreningen BRF Skutan 3:8 i Göteborg har tagit del av det material 
som presenteras vid granskningen. Förslaget till ändring av detaljplan har inför 
denna inte genomgått någon förändring i sak, varför vi såsom yttrande vid 
granskningen hänvisar till vad vi tidigare anfört vid samrådet, nämligen följande 
fyra dokument ingivna 2022.08.03: 

1. Samrådsyttrande, ny detaljplan Masthugget 8.1, 8:11 

2. Yttrande, bygglov 2020.09.18 

3. Brev, Carita Sandros 2021.07.08 

4. Mailväxling, von Geijer 2021.01.14-18 

Kommentar: 
Noteras. 

13. Tomträttshavare  
Vi noterade att vårt yttrande i samband med samrådet avskrivits och frågorna 
kring buller från verksamheterna inom Masthugget 8:10 förfarande inte hanteras i 
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planhandlingen. Vi vill härmed anföra tillkommande punkter i vårt yttrande och 
rätta tolkningen av vårt tidigare yttrande 
 
Rättelse av tidigare tolkning av vårt yttrande: 
På fastigheten Masthugget 8:10 bedrivs en planenlig restaurangverksamhet som 
har sina entréer och serveringar på fastigheten gårdar. Tidigare har verksamheten 
medfört störningar på kvarterets innergårdar varför man under 2018 uppförde en 
14 meter hög glasvägg (bygglovsärende BN2017-008720) i fastighetsgräns mot 
gårdarna mot Andra Långgatan. Till skillnad mot vad SBK i sina 
samrådskommentarer noterat har denna åtgärd har ingen positiv verkan mot det 
aktuella planområdet och vi anser det är av vikt att denna fråga behandlas 
under planarbeten och projekteringen av hotellbyggnationen. Det är av vikt att 
verksamhet eller tomträttsinnehavare av Masthugget 8:10 inte blir belastade med 
ytterligare krav på åtgärder som beror på planändringen. 
 
Kompletterande Yttrande 
Vi menar att det finns ett par punkter där SBK förbisett krav på bullerutredning. 
Under 2017 gav miljöförvaltningen i Göteborg ett föreläggande mot 
Verksamheterna inom Masthugget 8:10 gällande krav på att sänka bullernivåerna 
mot kringliggande grannfastigheter. I detta föreläggande ansåg miljöförvaltningen 
att buller från restaurangverksamheten skulle likställas ett industribuller och 
samma riktlinjer gällande bullernivåer gäller även för denna typen av verksamhet. 
Då industribuller skall beaktas vid planarbeten vid all typ av byggnation, även det 
som inte avser permanenta bostäder så anser vi att man även i detta planarbete 
skall lyfta denna fråga. Till skillnad från Naturvårdsverket är 
Folkhälsomyndighetens (FoHM) riktlinjer neutrala och beaktar inte vilken typ av 
boende som avses. Naturvårdsverkets riktlinjer beaktar längden på normalt 
boende, dvs om vistelsen är från någon enstaka natt till några veckor ses inte 
buller som stör nattsömn som en olägenhet. Däremot så skulle hotellverksamheten 
kunna vända sig till FoHM om de upplever störningar. Vi anser därför att det är 
rimligt att man i planen säkerställer att nybyggnation inom den nya planen 
uppfyller bullerskydd i sina rum riktlinjer enligt Folkhälsomyndighetens allmänna 
råd om buller inomhus FoHMFS 2014:13. Utöver detta är det i planen inte 
säkerställt att man med hotellverksamhet avser vistelsen från någon enstaka natt 
till några veckor, det finns olika typer av hotellverksamheter (bl.a. long 
stay) där man bor betydligt längre. Även naturvårdsverkets riktlinjer skulle då 
kunna vara aktuella att applicera inom planområdet. 
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Kommentar: 
Miljöförvaltningen har hörts under samråd och granskning. De har inte efterfrågat 
någon bullerutredning för trafik- eller industribuller. Vidare har Länsstyrelsen 
gjort bedömningen att bebyggelsen inte blir olämpligt med hänsyn till människors 
hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, 
strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion). Utifrån dessa uppgifter har 
kontoret valt att inte utreda buller under planprocessen. 

Kontoret känner till det tidigare bygglovsärendet i BN2017-008720 samt den 
problematik avseende buller och störningar som kan finnas när bostäder och 
restaurangverksamheter blandas.  

Processen med att ändra en detaljplan och efterföljande bygglov hanteras av plan- 
och bygglagen. Av den framgår att om en detaljplan avser en eller flera 
bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan anses obehövligt med 
hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden för 
omgivningsbuller. Då planförslaget inte innehåller bostadsbebyggelsen har 
omgivningsbuller inte studerats vidare.  

Vad gäller genomförandeskedet så finns det allmänna råd för ljudförhållanden. I 
Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 7 preciseras bullerkraven i lag och 
förordning. Byggreglerna gäller ljudnivåer inomhus för bostäder och vissa typer 
av lokaler. Dessa byggnader måste alltid klara kraven i BBR oavsett var 
byggnaden är placerad och oavsett ljudnivån utomhus. I BBR 7:22 finns krav för 
lokaler där hotell ingår. Hänvisning görs till standard SS 25268 och i den 
standarden finns bland annat tillåtna ljudnivåer inomhus i olika hotellutrymmen 
som gäller vid yttre ljudkällor. Inför startbesked så ska byggnadsnämnden överse 
om en åtgärd kan antas komma att uppfylla kraven i plan- och bygglagen med 
tillhörande föreskrifter. På så sätt följs Boverkets byggregler upp under 
genomförandet.  

Kontorets tolkning av folkhälsomyndighetens allmänna råd är att de inte gäller för 
hotell. Urklipp: Dessa allmänna råd gäller för bostadsrum i permanentbostäder 
och fritidshus. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, rum för daglig 
samvaro och matrum som används som sovrum. De allmänna råden gäller även 
för lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande och sovrum i 
tillfälligt boende. 

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus ger rekommendationer 
för tillämpningen av 9 kap. 3 §miljöbalken (1998:808) vad gäller buller inomhus. 
Det allmänna rådet gäller och kan tillämpas av byggherren. Dock ser kontoret inte 
hur det allmänna rådet skulle kunna följas upp i processen med att ändra 
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detaljplanen eller i efterföljande bygglov och startbesked då dessa hanteras av 
plan- och bygglagen och inte miljöbalken. Däremot finns det allmänna råd om 
inomhusbuller i Boverkets byggregler som kan följas upp.  

Synpunkten sänds över till fastighetsägaren för eventuellt beaktande vid 
genomförandet.  

 

Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
14. Boende Nordhemsgatan 17  

Förslaget till ändring av detaljplan har inför denna inte genomgått någon 
förändring i sak, varför jag såsom yttrande vid granskningen hänvisar till vad jag 
tidigare anfört vid samrådet, nämligen följande fyra dokument ingivna 
2022.08.03: 

1. Samrådsyttrande, ny detaljplan Masthugget 8.1, 8:11 
2. Yttrande, bygglov 2020.09.18 
3. Brev, Carita Sandros 2021.07.08 
4. Mailväxling, von Geijer 2021.01.14-18 

 

Kommentar: 
Noteras. 

Revideringar   
De revideringar som gjort är av redaktionell art. Justering av ett stavfel på 
plankartan och stycket markmiljö har flyttat till övriga åtgärder i 
planbeskrivningen.  

 

 

Carita Sandros    Emily Eidevåg  
Avdelningschef byggavdelningen   Planarkitekt     
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Bilaga 1 – Sändlista  
 

 
 

  

Kommunala nämnder och 
bolag m.fl. 
Fastighetskontoret 

Trafikkontoret 

Kulturförvaltningen 

Socialförvaltningen centrum 

Göteborg energi 

Namnberedningen 

Miljöförvaltningen 

Statliga och regionala 
myndigheter m.fl. 
Länsstyrelsen Västra Götaland 

Lantmäterimyndigheten 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 

Bostadsrättsinnehavare, 
hyresgäster, boende 
De som tidigare yttrat sig i 
ärendet 

Övriga 
Inga övriga har yttrat sig i 
ärendet. 
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Bilaga 2 – Länsstyrelsens granskningsyttrande  
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Postadress: 403 40 Göteborg Telefon: 010-224 40 00 E-post: vastragotaland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/vastra-gotaland  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/personuppgifter 

Göteborgs kommun 
sbk@sbk.goteborg.se 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för ändring av 
detaljplan för område söder om Första långgatan inom 
stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid tredje 
långgatan), i Göteborgs kommun, Västra Götalands län 
Handlingar daterade 30 september 2022 för samråd enligt 5 kap. 22 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) 

 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 
10 § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och 
därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.  
 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 
• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap. 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap., luft och 

vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 

kap.) 
• Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med 

hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, 
strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 

 
 
Synpunkter på granskningshandlingen  
Val av förfarande 
Länsstyrelsen ifrågasätter fortsatt valet av att göra en ändring av 
gällande detaljplan och valet att inte ta fram en ny detaljplan. Detta då 
planförslaget innebära en betydande miljöpåverkan på riksintresset för 
kulturmiljö samt avviker från intentionerna i kommunens översiktsplan. 

Påverkan på riksintresset för kulturmiljö 

 

Yttrande  
 

Datum 
2022-10-19  
 

  
 

Ärendebeteckning  
402-42190-2022  
 



Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande  
 

2022-10-19  
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402-42190-2022  

 
 

Planförslaget innebär att byggnation medges enligt tidigare outnyttjade 
byggrätter i en äldre stadsplan och de kulturhistoriskt värdefulla 
byggnaderna förses med planbestämmelser avseende varsamhet. 
Planförslaget innebär förvanskning av kulturhistoriskt särskilt värdefull 
bebyggelse samt lokal och kumulativ skada på riksintresse för 
kulturmiljövården.   

Länsstyrelsen bedömer att framtagandet av denna detaljplan avviker 
från de intentioner som anges för ÖP och FÖP där det beskrivits hur 
man avser att hantera kulturvärden i karaktärsområden i staden. 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma den principiella problematik som 
denna detaljplan innebär då äldre byggrätter medges utifrån äldre 
stadsplaner framtagna under en tid då kulturmiljövärden inte 
värderades på samma sätt som idag. Exploatering som tillåts enligt 
dessa äldre stadsplaner görs på bekostnad av stora och unika 
kulturhistoriska värden.  

Länsstyrelsen ser därför stora risker i den kumulativa effekt som 
planförslaget öppnar för – såväl för detaljplaneområdet, som för dess 
närområde och innerstaden i övrigt. Länsstyrelsen välkomnar en dialog 
om bedömningen och hanteringen av kumulativa effekter och skador 
på stadens riksintresseområden för kulturmiljövården. 

 

De som medverkat i beslutet 
Företrädare för kulturmiljöenheten har bidragit till 
beredningen av detta yttrande. Beslutet har fattats av 
planhandläggare Johanna Severinsson  
 
 
Johanna Severinsson 
 
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
Kopia till: 
Länsstyrelsen/ 
Samhällsavdelningen, Kulturmiljöenheten, Lena Emanuelsson, Johan Apelman 
Funktionschef Plan och bygg, Nina Kiani Jansson 
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