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Yttrande angående yrkande att utreda 
möjligheterna att omvandla vattentornet i 
Guldheden till en tredimensionell 
fastighetsbildning 
 

Yttrandet 
Socialdemokraterna har redan tagit initiativ i Kretslopps- och vattennämnden som syftar 
till att utreda möjligheterna att ha kvar publik verksamhet (som caféverksamhet) i 
Guldhedstornet. Det är vår uppfattning att det är den ansvariga nämnden som är bäst 
lämpad att hantera detta uppdrag. Vi avslår därför det aktuella yrkandet. 
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Yttrande angående – Utreda möjligheterna att omvandla 
vattentornet i Guldheden till en tredimensionell 
fastighetsbildning. 
 

Yttrandet 
Frågan gällande vattentornet i Guldheden är komplex, där gynnande av ett lokalt 
näringsliv sätts mot ny EU-lagstiftning i koppling till ökade säkerhetshot. Vi lever i en ny 
omvärld idag, vilket gör ett vattentorn och dess funktion blir oerhört viktig och mån att 
värna om.  

Sverigedemokraterna har lagt ett yttrande till ärendet där de informerar om att de har lagt 
både ett initiativärende/yrkande, men också en motion i frågan till Kommunfullmäktige. 
Vår bestämda uppfattning är att frågan inte behöver hanteras två gånger, utan bara via en 
instans. Frågan har en karaktär där beredning är nödvändig, och via en motion har 
Stadsledningskontoret möjlighet att titta på lagstiftningen i koppling till vattentornet och 
dess verksamhet. Vi avslår därför yrkandet från Sverigedemokraterna och avvaktar den 
bredning som sker av motionen i frågan. 
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Yttrande angående att utreda möjligheterna 
att omvandla vattentornet i Guldheden till en 
tredimensionell fastighetsbildning 
 

Vi har lagt ett nytt yrkande till kommunstyrelsen, ett så kallat initiativärende. Samtidigt 
skickar vi även yrkandet i motionsform för beredning inför fullmäktige, stadens högst 
beslutande organ. 

Delar av kommunstyrelsen har påpekat att det läggs för många yrkanden direkt i 
kommunstyrelsen. Yrkanden som vissa ledamöter hävdat är av motionsart med förklaring 
att de inte kan ta ställning till frågan utan att den först har beretts av stadens tjänstemän. 

Vi har i vår tur först och främst velat bespara kommunen tid och onödiga kostnader för 
beredandet av motioner och har därför inkommit med yrkanden direkt till 
kommunstyrelsen.  

Om vårt yrkande bifalles i KS, drar vi givetvis tillbaka vår motion i samma ärende. Det är 
onödigt att belasta kommunen med en motion som vi fått höra kostar ca 30.000 kr (2014 
års belopp) att bereda. 
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Yrkande - Utreda möjligheterna att omvandla vattentornet i Guldheden till 

en tredimensionell fastighetsbildning. 

 

Förslag till beslut 

I kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen ger Stadsledningskontoret i uppdrag att snarast utreda 

möjligheterna att omvandla vattentornet till en tredimensionell fastighetsbildning, 

dvs. dela upp byggnaden i flera fastighetsbeteckningar med målsättningen att bevara 

den befintliga caféverksamheten. 

2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att, om tredimensionell fastighetsbildning inte är 

möjlig, på annat sätt finna en lösning som innebär att cafét på taket kan vara kvar och 

drivas vidare. 

Yrkandet 

Caféet på taket till vattentornet i Guldheden har varit verksamt sedan tornet byggdes 

1953. Det har sedan starten varit ett populärt utflyktsmål. Ny EU-lagstiftning hotar nu 

caféts framtid då vattentornet är klassat som ett skyddsobjekt. 

Sedan år 2004 är det möjligt att dela upp en fastighet i flera delar, en så kallad 

tredimensionell fastighetsbildning. Det innebär att en sammanhållen byggnadsvolym 

delas upp i flera fastigheter med egna fastighetsbeteckningar. Sverigedemokraterna har 

varit i kontakt med bland annat Fortifikationsverket, Försvarsmakten, Göteborgs 

kommunala lantmäterimyndighet med flera för att diskutera denna möjlighet och har 

hittills inte stött på något motstånd kring tanken att undersöka denna möjligheten 

ytterligare. 

Sverigedemokraterna yrkar på att Stadsledningskontoret ges i uppdrag att utreda 

möjligheten att omvandla vattentornet i Guldheden till en tredimensionell 

fastighetsbildning, eller på annat sätt finna en lösning som innebär att cafét kan vara kvar. 

Vid kontakt med Stadsbyggnadskontoret lyftes en potentiell problematik kring en 

tredimensionell fastighetsbildning som gäller ägarfrågan i det fall Cafét skulle säljas: att 

främmande makt då potentiellt skulle kunna komma att köpa del av en byggnadsvolym 

som till viss del även innefattar ett skyddsobjekt. 

Detta bör ingå som en del i den fortsatta utredningen, att undersöka om eventuell 

problematik kring ägarfrågan kan lösas genom antingen 1. att Göteborgs Stad äger 

samtliga fastigheter i byggnaden, eller 2. att fastigheten med cafét säljas av Göteborgs 

Stad med en lösning snarlik aktier med hembudsklausul, där Göteborgs Stad skall ha 

förköpsrätt. 

Det vore mycket tragiskt om cafét på taket till vattentornet i Guldheden tvingas stänga på 

grund av ny lagstiftning framtagen och beslutad av EU, inte minst med tanke på att ett 
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snarlikt café på taket till ett vattentorn i Örebro, (som det verkar i dagsläget), inte kommer 

tvingas stängas på grund av den nya lagstiftningen. 
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