
 

Yrkande angående bygglov för inredning av vind samt yttre 
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Förslag till beslut i Byggnadsnämnden: 

Att bygglov för vindsutbyggnaden tillstyrks 

 

Yrkandet 

Bebyggelseområdet inom vilken aktuell fastighet är belägen består av 11 slutna 

storgårdskvarter uppförda som landshövdingehus mellan 1929–1936. Bebyggelsen är en del 

av Göteborgs sist byggda landshövdingehusområde. Byggnaderna fick en enhetlig 1920-

talsklassicistisk utformning. Fasadutformningarna varierar något mellan gårdarna men 

gemensamt för alla är de enhetligt byggda sadeltaken beklädda med rött tegel.   

Detaljplaneändringen från 1999 möjliggör vindsinredning genom borttagandet av den gamla 

bestämmelsen ”vind får inte inredas”. Under planförutsättningarna beskrivs att det under 

1980-90-talen utförts en del ändringar som vi idag skulle beteckna som ovarsamma i 

området. Vidare beskrivs området i stort som kulturhistoriskt värdefullt, och särskilt de gårdar 

och byggnader som ej förvanskats under tidigare perioder. Under rubriken Detaljplanens 

innebörd fastslås att ”De byggnader som har behandlats på ett ovarsamt sätt bör återställas i 

möjligaste mån vid kommande ändringar”.  

De planbestämmelser som tillförs till stadsplanen 1999 är få. Den första medger 

vindsinredning. Den andra medger takfönster mot gata och den tredje att takkupor får 

anordnas mot kringbyggd gård. I den sista anges också att takkupor inte får utföras bredare 

än underliggande fasadfönsters bredd och att de till antal och placering inte får dominera 

taket.  

Avsikten med detaljplaneändringen var således att möjliggöra vindsinredning. För aktuell 

byggnad saknas också särskilda skyddsbestämmelser och åtgärden innebär inte heller 

någon påtaglig skada för någon enskild. Det finns också ett mycket stort enskilt intresse av 

att vindsinreda enligt ansökan. 

Det allmänna intresset av att bevara kulturmiljön med landshövdingehus skadas inte heller 

då åtgärden uppfyller kraven på varsamhet och inte innebär någon förvanskning av 

byggnaden. Takbalkongen är tvärtom väl anpassad med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden. Åtgärden är väl utformad och uppfyller plan- och bygglagens krav på färg, 

form och materialverkan. 

Åtgärden uppfyller sammantaget plan- och bygglagens krav. 
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