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Yttrande över Tillägg till detaljplan MARSTRAND, Förslag till ändring och 
utvidgning av stadsplanen för del av Marstrand i Kungälvs kommun.  
Dnr KS2010/2122. Samråd. 
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för 
samråd till 2016-02-02 och ber att få anföra följande. 
 
Sammanfattning 
Det är synnerligen anmärkningsvärt att Turisthotellet med dess höga kulturhistoriska värde 
har fått förfalla som skett ända sedan 1960-talet och att ingen part tagit ansvar för detta och 
vidtagit och följt upp tillräckliga åtgärder – Kungälvs kommun, länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och fastighetsägarna – trots många påstötningar sedan lång tid tillbaka. 
 
Till skillnad mot kommunens bedömning enligt planbeskrivningen bedömer SBF att 
rivningen av byggnadskomplexet kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset, i alla 
fall vad gäller restaurangen och hotellets främre del som ingår i bebyggelsefronten mot 
Hamngatan och hamninloppet. Dessa byggnader utgör ett av få bevarade exempel på ett av 
uttrycken för riksintresset: karaktärsbyggnader med speciell arkitektur som skapades under 
badortsepoken i slutet av 1800-talet.  
 
SBF avstyrker därför planförslagets bestämmelse som medger rivning av samtliga byggnader. 
I stället borde, enligt rekommendation i Antiquums antikvarisk-tekniska utredning 2013, 
åtminstone restaurangen och hotellets bakre del, trots kraftigt förfall, kunna renoveras.  
 
SBF konstaterar att Turisthotellet i Marstrand är ytterligare ett exempel i raden som 
visar att lagstiftningens skydd av det byggda kulturarvet inte fungerar i praktiken. Det 
är därför hög tid för regering och riksdag att se till att införa åtgärder av olika slag för 
att få myndigheter och enskilda att uppfylla sitt ansvar för att vårt gemensamma 
byggda kulturarv vårdas och bevaras som framgår av nationella mål och lagar.    
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SBF:s synpunkter 
 
Byggnadernas höga kulturhistoriska värden 
Byggnaderna på fastigheten Marstrand 73:3 består av en restaurang, ett hotell (en främre och 
bakre del), ett bostadshus från 1700-talet samt en isbod. Fastigheten ingår i 
riksintresseområdet för Marstrandsön (KO 14) där ett viktigt uttryck för riksintresset är 
badortsepoken från sent 1800-tal. Byggnadernas höga kulturhistoriska värden och 
inriktningen att bevara dessa framgår av gällande översiktsplan (delöversiktsplanen 
Idealbilden) och detaljplan. Av sex publika byggnader med nyskapande och påkostad 
arkitektur från badortsepoken i Marstrand återstår idag endast fyra byggnader, däribland 
Turisthotellet som initierades av kung Oscar II. Många historiska berättelser är förknippade 
med anläggningen.  
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län väckte frågan om byggnadsminnesförklaring 2006 och 
bedömde då att turisthotellet uppfyller kraven för byggnadsminnesförklaring enligt 
kulturmiljölagen. Föreslagna skyddsbestämmelser innebar förbud mot rivning, förbud mot 
om- och tillbyggnad eller annan utvändig förändring samt krav på vård och underhåll så att 
inte det kulturhistoriska värdet minskar. Trots att fastighetsägaren motsatte sig 
byggnadsminnesförklaring borde länsstyrelsen i detta viktiga ärende ha försökt att driva 
frågan vidare och kräva byggnadsminnesförklaring. 
 
Europa Nostra tillskrev kommunen 2012 med uppmaning att följa upp beslutet att ålägga 
fastighetsägaren att vårda byggnaderna och att åter pröva möjligheten att bevara alla 
byggnaderna med hänsyn till det höga värdet för stadsbilden, kulturmiljön och de värdefulla 
interiörerna.  
 
Turisthotellet hör till de främsta karaktärsbyggnaderna från denna tid och utgör en 
betydelsefull del av den bebyggelsefront som möter besökaren vid ankomst till Marstrandsön. 
Framförallt restaurangen, har av dessa skäl bedömts som en omistlig symbolbyggnad för 
Marstrand. 
 
Ett mångårigt förfall i strid med lagstiftningen  
Enligt det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” ska det kulturella, historiska 
och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer bevaras, 
användas och utvecklas. Såväl enskilda som myndigheter har ansvar för att skydda och vårda 
kulturmiljön (KML 1 kap 1§). Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada kulturmiljön (MB 3 kap 6§). Byggnader som är särskilt värdefulla från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt ska skyddas, får inte 
förvanskas och ska underhållas (PBL 2 kap 6§ och 8 kap 13, 14§§). Tillsynsmyndighet ska 
vid behov ingripa vid vanskötsel (PBL 11 kap 5§).  
 
Trots en tydlig lagstiftning har byggnaderna vanskötts å det grövsta av både föregående och 
nuvarande fastighetsägare. Kungälvs kommun har brustit i sitt ansvar genom att inte 
tillräckligt ingripa och följa upp flera förelägganden att ålägga fastighetsägaren att 
underhålla byggnaderna.   
 
Enligt planbestämmelserna föreslås rivning kunna ske i strid med lagstiftningen 
Plantillägget till den gällande detaljplanen innebär att möjlighet inrättas att ersätta samtliga 
byggnader på fastigheten med nya byggnader. Den enda del i anläggningen som enligt 
planbestämmelserna ska bevaras eller vid behov rekonstrueras är fasaden för 
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restaurangbyggnaden. Användningen för bostadsändamål utökas att omfatta samtliga 
byggnader vilket innebär en ändring från publik till privat. Rivning ska enligt planförslaget 
tillåtas trots att byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt inte får rivas (PBL 9 kap 34§). Det är synnerligen 
anmärkningsvärt att ändringarna enligt planbeskrivningen anses överensstämma med syftet i 
gällande detaljplan eftersom ändringen innebär möjlighet till rivning i stället för bevarande. 
Det är också anmärkningsvärt att det saknas miljökonsekvensbeskrivning i detta planärende 
som på ett så påtaligt sätt skadar ett riksintresse. 
 
Inte nog med att byggnaderna under lång tid fått förfalla, dessutom föreslås nu rivning bli 
möjlig, förutom en fasad som avses bevaras alternativt rekonstrueras. Förfaringssättet 
påminner om 1960-talets under lång tid medvetet bristande underhåll av byggnader för att få 
tillstånd till rivning och nybyggnad. Och kommunen anser inte ens att tillägget, att riva i 
stället för att bevara, strider mot syftet i gällande detaljplan! 
 
SBF:s förslag till åtgärder 
Antiquum AB genomförde 2013 genom bebyggelseantikvarien Victoria Ask en antikvarisk – 
teknisk utredning i vilken byggnadernas dåvarande tekniska skick bedömdes. I kort 
sammanfattning rekommenderas i utredningen följande åtgärder för att undvika påtaglig 
skada på riksintresset: 	  
• Restaurangbyggnaden, som är kvarterets viktigaste hus, bevaras.  
• Hotellets främre del rivs då förfallet bedöms ha gått för långt.  
• Hotellets bakre del, annexet, är i relativt gott skick och bevaras.  
• 1700-talshuset rivs trots sitt höga kulturhistoriska värde då det dåliga skicket innebär 

alltför stora insatser.  
• Isboden förslås rivas då ingreppen vid ett bevarade skulle bli så stora att endast mycket 

lite av originalmaterialet skulle bli kvar.  
 
SBF anser i likhet med utredningen att en rivning av samtliga byggnader skulle innebära en 
påtaglig skada på riksintresset. En genomförbar kompromiss, med hänsyn till det långt gångna 
förfallet, skulle kunna vara att enligt utredningens förslag bevara och upprusta restaurangen 
och hotellets bakre del. SBF föreslår därför att detaljplaneförslaget ändras för att garantera en 
sådan upprustning. Hugad spekulant skulle kunna erbjudas att demontera 1700-talshuset och 
uppföra det på annan plats. 
 
Rivning av samtliga byggnader enligt förslaget till detaljplan skulle innebära påtaglig skada 
på riksintresset. Genom upprustning av restaurangen och även av hotellets bakre del samt en 
omsorgsfull och väl anpassad utformning av en ny mellanliggande byggnad bör åtminstone 
den viktiga bebyggelsefronten mot hamninloppet till stor del kunna bevaras.   
 
Avslutande kommentar 
Det är anmärkningsvärt att det trots nationella mål och tydlig lagstiftning med syftet att vårda 
och bevara kulturarvet ändå är så vanligt att låta kulturhistoriskt värdefulla byggnader förfalla 
i brist på underhåll. Förfall och rivning av ändamålsenliga byggnader innebär också slöseri 
med energi och strider därmed mot hållbarhetsmålen.  
 
I fallet Marstrand liksom många andra exempel inser inte kommun och fastighetsägare att 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och årsringar i stadsbygden från olika tider förmedlar 
platsens historia och ökar stadsmiljöns attraktivitet och därmed har stor betydelse, även 
ekonomiskt, för framtiden.  
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Kulturturismen till Marstrand är en resurs för framtiden och något som gagnar hela 
Kungälvs kommun och som kommunen därför bör värna om. Kortsiktig lönsamhet kan inte 
vara det övergripande målet för vår stadsbyggnad – då sågar vi så småningom av den gren vi 
sitter på. Det är uppenbart att det krävs kraftfulla åtgärder på statlig nivå för att se till att 
lagstiftningen för att vårda och bevara vårt byggda kulturarv följs av alla berörda parter. 
 
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 
 

 
 
 

Vicki Wenander  Kristina Berglund  
Ordförande     Vice ordförande  
 
Svenska Byggnadsvårdsföreningen grundades 1975 och är en oberoende icke vinstdrivande, ideell förening med 
ca 6000 medlemmar. Föreningen är en miljöorganisation vars huvudsakliga ändamål är att sprida och förmedla 
kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna kulturarv och utnyttja detta 
som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet i övrigt i nutida 
stadsplanering.  


