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Antagande av ändring av del av detaljplan för område 
söder om Första Långgatan inom stadsdelen Masthugget i 
Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan) 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Anta ändring av del av detaljplan för område söder om Första Långgatan inom 
stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan), upprättad den 
21 juni år 2022 och reviderad den 3 november år 2022.  

2. Paragrafen justeras omedelbart.  

Sammanfattning 
Planområdet är beläget i korsningen vid Nordhemsgatan och Tredje långgatan och ligger i 
de centrala delarna av Göteborgs centrum.  

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att ge planstöd åt den befintliga bebyggelse 
som finns inom byggrätten men som saknar stöd i gällande detaljplan. Det handlar 
framför allt om gårdsbebyggelsen på fastigheten Masthugget 8:11. Ytterligare avsikt är 
att bevara befintlig bebyggelses exteriöra karaktärsdrag och de detaljer som ger uttryck 
för de kulturhistoriska värden som finns inom planområdet.    

Förslaget till ändring av detaljplan innebär att byggrätt tillskapas för den gårdsbebyggelse 
som inte följer de planbestämmelser som finns i gällande detaljplan från år 1948. Det 
planstridiga utgångsläge som gårdsbebyggelsen har försvinner därmed. 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. Dessa anger bland annat att skorstenen, 
fönstersättningen och spröjsindelningen på fönstren ska bibehållas till sin utformning. 
Vidare skyddas murverket mot gatan samt detaljer i murverket så som pilastrar och 
gesimser.  

Under samråd och granskning har inkomna yttranden handlat om påverkan på 
kulturmiljön, trafiksituationen i området 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 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. Kulturförvaltningen avstyrker förslaget till ändring av detaljplan. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-03 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0211/21 
 

Handläggare 
Emily Eidevåg 
Telefon: 031-368 16 53 
E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se>  
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Länsstyrelsen accepterar ändringen av detaljplanen och avser inte att pröva den, men 
framför råd om val av förfarande där de anser att ärendet borde ha hanterats med en ny 
detaljplan. 

Kontoret har bedömt att det är lämpligt 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. Men 
höjden i detaljplan II-2545 kvarstår.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Kontoret får inga intäkter av planarbetet 
då uppdraget att ändra detaljplanen kommer från byggnadsnämnden. Fastighetsägaren 
inte ansökt om planbesked för att ändra detaljplanen. Det finns inget planavtal tecknat 
med fastighetsägaren.  

Genomförandet av ändringen av del av detaljplanen medför inte några 
investeringskostnader för staden. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.  

Planförslaget innebär inte någon påverkan på naturmiljön.  

Planförslaget bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Planförslaget 
bedöms inte påverka luftkvaliteten i området, eftersom trafiken i området inte bedöms 
öka.  

Inte heller bullersituation förändras med planförslaget.  

Planförslaget innebär en marginell försämring avseende dagsljus- och solljusförhållanden 
för gården på grannfastigheten Masthugget 8:2 som bedöms acceptabel i en tätbebyggd 
stadsmiljö. 

Bedömning ur social dimension 
I gällande översiktsplan beskrivs att blandning av bostäder och icke störande 
verksamheter är önskvärt i området. I gällande översiktsplan anges följande 
rekommendationer för området: Innerstaden (stadskärnan och utvidgad innerstad) ska 
kompletteras så att bostäder, service och arbetsplatser även fortsättningsvis blandas. 
Inriktningen för innerstaden som helhet är hög täthet och blandning.  

Genom att bekräfta användningen centrum i förslaget till ändring av del av detaljplan 
säkerställs att området kan utvecklas med olika funktioner och bidra till en blandstad, 
vilket är i linje med de intentioner som beskrivs för området i gällande översiktsplan och 
föreslagen fördjupning till översiktsplan.  

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och 
beaktats vid framtagande av planförslaget.  
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Bilagor 
Planhandlingar 

1. Tillägg till plankarta med bestämmelser  
2. Tillägg till planbeskrivning  
3. Gällande detaljplan 

Övriga handlingar 
4. Samrådsredogörelse  
5. Granskningsutlåtande  
6. Fastighetsförteckning  
7. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  

Utredningar 
8. Illustrationer, Okidoki arkitekter 
9. Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning, Masthugget 8:1 och 

8:11, Lindholm restaurering AB.  
10. Kulturmiljöutredning, Masthugget 8:1 och 8:11, Lindholm restaurering AB 
11. Antikvarisk konsekvensbedömning, Stadsbyggnadskontoret 
12. Mobilitets- och parkeringsutredning för hotellprojektet ”Village”, Masthugget 8:1 

& 8:11 av Koucky & Partners AB 
13. The Village – Solstudie av Okidoki arkitekter 
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Ärendet  
Ärendet berör beslut om antagande av ändring av del av detaljplan för område söder om 
Första Långgatan inom stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje Långgatan).  

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet är beläget i korsningen vid Nordhemsgatan och Tredje långgatan och ligger i 
de centrala delarna av Göteborgs centrum.  

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att ge planstöd åt den befintliga bebyggelse 
som finns inom byggrätten men som saknar stöd i gällande detaljplan. Det handlar 
framförallt om gårdsbebyggelsen på fastigheten Masthugget 8:11. Ytterligare avsikt är att 
bevara befintlig bebyggelses exteriöra karaktärsdrag och de detaljer som ger uttryck för 
de kulturhistoriska värden som finns inom planområdet.    

Den ursprungliga bebyggelsen på fastigheterna Masthugget 8:1 och 8:11 är uppförd 
mellan år 1881 och 1926 och har därefter byggts om- och till succesivt. Byggnaderna 
ingår i ett område av riksintresse för kulturmiljövården och i stadens bevarandeprogram. 
Gällande detaljplan är dock framtagen före det att riksintresseinstrumentet inrättades.  

Ändringen av detaljplanen tillskapar byggrätt för den gårdsbebyggelse som inte följer de 
planbestämmelser som finns i gällande detaljplan från år 1948. Det planstridiga 
utgångsläge som gårdsbebyggelsen har försvinner därmed. 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 detaljplan II-2545 kvarstår.  Det går därmed fortsatt att göra 
påbyggnader som leder till en skalförskjutning inom planområdet. 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 del av detaljplanen medför ingen utökad byggrätt utan innebär enbart att 
planbestämmelser ändras och anpassas så att den byggrätt som finns i gällande detaljplan 
kan nyttjas utan att befintlig bebyggelse först behöver anpassas till gällande detaljplan 
från 1948. Vilket hade inneburit att delar av gårdsbebyggelsen på Masthugget 8:11 skulle 
behövt rivas samt att delar av det avfasade hörnet i korsningen Nordhemsgatan / Tredje 
Långgatan hade behövt rivas. 
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Gestaltningen av förslaget har diskuterats och arbetats fram i samband med den 
bygglovsansökan som tidigare har lämnats in till byggnadsnämnden. Gestaltningsidéerna 
bygger på att de nybyggnader som föreslås och som ryms inom byggrätten i gällande 
detaljplan dras in från befintligt fasadliv och utformas med en samtida industrikaraktär. 
Tanken är att indraget i fasadlivet ska utgöra en markering av vad som utgör befintlig 
fasad och fasaderna på de nya byggnaderna. På så sätt kan de två lägre 
byggnadskropparna ursprungliga form och höjd delvis utläsas. Den byggnad som utgör 
huvudbyggnaden i planområdet och som utgör ett fondmotiv i korsningen Tredje 
långgatan, Nordhemsgatan byggs på med en våning. Det samma gäller grannhuset mot 
Tredje Långgatan som även det byggs på med en våning. Påbyggnaderna föreslås 
efterlikna de existerande byggnaderna så långt som möjligt.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-19. Kontorets bedömning är att ändringen av detaljplanen 
stämmer överens med den markanvändning som översiktsplanen anger för området. 
Gällande bilagan vägledning riksintressen för kulturmiljövården är kontorets bedömning 
att ändringen av detaljplanen till övervägande del följer intentionerna i vägledningen. 
Byggnadshöjd och låg skala anges i vägledningen som övergripande karaktärsdrag att 
värna för delområde Haga. Den påverkan som sker gällande byggnadshöjd och skalan är 
en konsekvens av gällande detaljplanen och inte av förslaget till ändring av detaljplan för 
område söder om Första Långgatan inom stadsdelen Masthugget i Göteborg (hotell vid 
Tredje Långgatan). 

Gällande detaljplan akt II-2545 anger handelsändamål.  Genomförandetiden har gått ut.   

För del av planområdet gäller tomtindelning III-1983.  

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Förändringar efter samråd och efter granskning 
Förslaget till ändring av detaljplan har varit ute på samråd under perioden 29 juni 2022 
till 3 augusti 2022 och på granskning mellan 4 oktober 2022 och 19 oktober 2022.  

Förslaget har inte genomgått några väsentliga ändringar mellan samråd och granskning.  

En samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande har tagits fram.  

Synpunkter från samrådet och kontorets kommentarer har sammanställts i en 
samrådsredogörelse upprättad 2022-09-30. Synpunkter från granskningen har 
sammanställt och kontorets kommentarer har sammanställts i ett granskningsutlåtande 
upprättat 2022-11-01. 

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen. Ändringar i handlingarna är av 
redaktionell art och rör korrigering av stavfel och byte av plats på textstycken i 
planbeskrivningen.   

Ärendets handläggning 
Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) Planen bedöms vara av den 
karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av 
byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  
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2021-02-09 att stadsbyggnadskontoret får uppdraget att ändra detaljplan för 
fastigheterna Masthugget 8:1 och 8:11 i kvarteret Skutan inom 
stadsdelen Masthugget 

 Beslutat att frågan om bygglov inte ska avgöras förrän planarbetet 
avslutats enligt 9 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900) 

2022-06-21 att genomföra samråd om detaljplanen 

2022-06-21 att låta granska detaljplanen 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 § och fattat ett 
särskilt beslut enligt Miljöbalken 6 kap 7 §. Beslutet fattades på delegation 2022-10-04 av 
Carita Sandros avdelningschef byggavdelningen.  Kontoret finner att detaljplanens 
genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detaljplanen ska inte 
miljöbedömas.  

Under samråd och granskning har inkomna yttranden handlat om påverkan på 
kulturmiljön, trafiksituationen i området 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 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. 

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 där de anser att 
ärendet borde ha hanterats med en ny detaljplan. 

Kontoret har bedömt att det utifrån förutsättningarna i detta ärende med beslutet om 
anstånd enligt 9 kap. 28 § PBL är lämpligast att gå vidare och anta förslaget till ändring 
av detaljplan utan några större justeringar. Att hantera ärendet som ny detaljplan inom 
den tid som är kvar av anståndet är inte möjligt. För att ärendet skulle kunna hanteras som 
en ny detaljplan hade det krävt att fastighetsägaren är villig att återta sin ansökan om 
bygglov för att därefter bekosta en ny detaljplan. Om detta planarbete skulle avbrytas så 
skulle ansökan om bygglov behöva avgöras omgående. Ett beviljat bygglov enligt 
inlämnad ansökan innebär att gårdshuset rivs och att det avfasade hörnet i korsningen 
Nordhemsgatan / Tredje Långgatan delvis behöver rivas. 

Kontoret föreslår att förslaget till ändring av detaljplan antas. Även om kulturmiljön 
påverkas negativ av skalförskjutningen i detaljplan II-2545 så innebär ändringen av 
detaljplanen att gårdshuset bevaras i sin helhet och planbestämmelserna säkerställer att 
murverket motgatan och flera av de exteriöra detaljer som pekats ut som värdebärande för 
kulturmiljön bevaras. 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. Om det planstridiga utgångsläget skulle fortsätta att gälla så hade det 
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inneburit att planenliga ansökningar om bygglov hade behövt medges och för att 
planenlighet ska uppnås behöver stora delar av befintlig bebyggelse rivas. Kontorets 
bedömer därför att det är lämpligt att anta förslaget till ändring av detaljplan.  

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen. Planförslaget 
bidrar dock inte särskilt till barnperspektivet, då det handlar om en mycket begränsad 
åtgärd avgränsad till två fastigheter. 

Kontoret bedömer att föreslagna ändringar inte innebär någon väsentlig ändring av 
planförslaget och att detaljplanen därför kan antas med följande ändringar efter 
granskning: 

- Ändringar i handlingarna är av redaktionell art och rör korrigering av stavfel och 
byte av plats på textstycken i planbeskrivningen.   

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros  

Chef Byggavdelningen 
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