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Dnr KS2010/2122. Samråd. 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för 
samråd till 2016-12-20 och ber att få anföra följande. 
 
Sammanfattning 
 
SBF noterar att det nu aktuella planförslaget innehåller en väl utförd miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, med tre noggrant redovisade alternativ och deras påverkan på riksintresset. 
Det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen inte väljer att gå vidare med det s.k. 
bevarandealternativet enligt rekommendationen i MKB:n utan i stället väljer ett alternativ 
med större negativ påverkan på riksintresset. Det har inte ens ingått i uppdraget för MKB:n att 
uppdatera det tekniska skicket hos byggnaderna genom en ny skadebesiktning som underlag 
för fortsatt bedömning. Kommunens slutliga avvägning mellan alternativen är utan 
argumentation och i strid med rekommendationen i MKB:n. Hanteringen ger intryck av att 
endast av formella skäl tillgodose kravet på MKB.   
 
SBF uppmanar kommunen kraftfullt att, enligt rekommendation i MKB:n, utgå från 
bevarandealternativet och utreda byggnadernas nuvarande tekniska skick med syftet att 
bevara så stor del av byggnaderna Oscars och hotellet som det är möjligt. Detta kulturarv har 
försummats på ett häpnadsväckande lagstridigt sätt under många år. Det är hög tid att för 
framtiden försöka rädda så mycket som möjligt av dessa omistliga kulturvärden.  
 
Tidigare samråd 
 
SBF avgav yttrande daterat 2016-01-25 över "Tillägg till detaljplan MARSTRAND, Förslag 
till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Marstrand i Kungälvs kommun". SBF 
anförde då sammanfattningsvis:  
 
"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 
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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."  
 
I SBF:s yttrande påtalas också att det är anmärkningsvärt att en miljökonsekvensbeskrivning 
saknas i ett ärende som på ett så påtaligt sätt skadar ett riksintresse. Som avslutande 
kommentar i yttrandet anges att "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." 
 
Yttrandet bifogas denna skrivelse. 
 
SBF:s synpunkter på nu aktuellt planförslag 
 
Till det nu aktuella planförslaget har bifogats en MKB med hänvisning till att länsstyrelsen 
(liksom SBF), till skillnad från kommunen, vid det förra samrådet bedömde att detaljplanen 
medför betydande miljöpåverkan. Antiquum AB har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning 
daterad 2016-06-16, rev 2016-10-04. Syftet med MKB:n är att belysa hur ett genomförande 
enligt föreliggande förslag till detaljplan påverkar de kulturhistoriska värdena och 
riksintresset för kulturmiljövården för Marstrand (O14).  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen är heltäckande och innehåller noggranna och 
väldokumenterade analyser och förslag både vad gäller de befintliga byggnaderna inom 
planområdet och bebyggelsens roll för stadsbilden. MKB:n baseras dock på den tekniska 
inventering av byggnadernas skick som utfördes år 2013. Det har inte ingått i uppdraget att 
utföra någon ny skadebesiktning av de befintliga byggnaderna.  
 
I uppdraget har ingått tre alternativ:  

1. Föreliggande detaljplaneförslag som huvudsakligen omfattar ändrad användning; Ht och B 
(hotelländamål och bostäder) ersätts med BC (bostadsändamål och centrumverksamhet) Förslaget innehåller 
ej rivningsförbud annat än för fasad och torn för Oscars. Skydds-, varsamhets- och utformnings-
bestämmelser har skärpts jämfört med föregående samrådsförslag. 
 
2. Bevarandealternativ som innebär att Oscars och hotellets annex bevaras, dock ett osäkert alternativ 
eftersom byggnadernas tekniska skick har försämrats sedan 2013. Alternativet innebär vidare att hotellets 
främre del rivs och ersätts med en ny byggnad med rekonstruerad fasad.  
 
3. Nollalternativ som innebär att detaljplanearbetet avslutas och att rivningslov lämnas till följd av 
nuvarande skick. Nybyggnad sker enligt gällande detaljplan. 
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Den föreliggande detaljplanen innehåller således inget rivningsförbud, varför både alternativ 1 
och alternativ 3 sannolikt, med hänsyn till byggnadernas skick, kommer att innebära att alla 
byggnaderna rivs, frånsett Oscars fasad i alternativ 1. MKB:ns samlade bedömning visar att 
alternativ 1, detaljplaneförslaget, skulle medföra betydande miljöpåverkan och påtagligt skada 
riksintresset liksom naturligtvis även alternativ 3. Alternativ 2 förordas i MKB:n eftersom 
detta alternativ medför minst påverkan på riksintresset men är osäkert vad gäller erforderliga 
åtgärder eftersom det inte finns en aktuell bedömning av byggnadernas skick. Enligt MKB:n 
är det troligtvis inte möjligt att fullt ut bevara något av husen. Rekommendationen i MKB:n är 
att med hänsyn till den känsliga stadsbilden och Marstrands unika karaktär överväga att 
rekonstruera fasaderna även på hotellets främre del för att få ett sammanhang med den 
bevarade/ rekonstruerade fasaden på Oscars. 
 
Det föreliggande planförslaget innehåller alltså efter länsstyrelsens påpekande en MKB. Men 
denna miljöprövning synes från kommunens sida halvhjärtad eftersom det inte ingått i 
uppdraget att uppdatera utredningen om byggnadernas skick med en ny skadebesiktning vilket 
är en avgörande förutsättning för att kunna bedöma hur man går vidare. I planbeskrivningen 
bemöts under rubriken "Konsekvenser av planens genomförande" den kunniga och väl 
motiverade rekommendationen i MKB:n endast med  uttalandena att "Kungälvs kommun 
delar inte MKB:författarnas synpunkt att samtliga byggnader med fasad mot Hamngatan bör 
rekonstrueras" (dvs även hotellets främre del) och att  "Kommunen anser inte heller att 
föreslagen detaljplan påverkar riksintresset för kulturmiljön mer negativt än övriga alternativ".  
 
Avfärdandet av bevarandealternativet, i stort sett utan motivering, visar att kommunen 
negligerar den professionella bedömningen i MKB:n av hur den negativa påverkan på 
riksintresset så långt möjligt kan minskas och vikten av en noggrann slutlig avvägning av 
miljöaspekterna inför val av åtgärder. SBF uppmanar därför kommunen att göra en ny 
skadebesiktning av byggnaderna samt att utgå från bevarandealternativet inför fortsatt 
planläggning. Som anges i MKB:n innebär detta med all sannolikhet en viss andel 
rekonstruktion. SBF anser i likhet med Antiquum att denna kan motiveras med hänsyn till det 
mycket höga kulturvärdet, byggnadernas roll som symbolbyggnader för badortsepoken samt 
deras betydelse för stadsbilden. Detta unika kulturarv har på ett anmärkningsvärt sätt 
försummats av fastighetsägare, kommunen och länsstyrelsen och det är hög tid att försöka 
rädda det som återstår efter många års förfall med tanke på både dess unika värde för hela 
nationen och dess värde som turistattraktion för kommunen.  
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen 

  
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.  


