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Yttrande över förslag till detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom  
MARSTRAND 73:3 i Kungälvs kommun, Västra Götalands län. 
Dnr KS2010/2122. Granskning.
_______________________________________________________________________________________________________________

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av rubricerade planförslag utsänt för 
granskning till 2017-05-29 och ber att få anföra följande.

Sammanfattning
Underhållet av restaurangbyggnaden/Oscars, hotellet och annexet jämte övriga byggnader på 
fastigheten Marstrand 73:3, ett omistligt kulturarv av byggnadsminnesklass, har under lång tid
grovt försummats i strid med gällande lagstiftning. SBF anser att det är synnerligen 
häpnadsväckande att både fastighetsägaren och kommunen åsidosatt att erforderligt underhåll 
kommer till stånd för att rädda och bevara byggnaderna vilket är ett krav enligt plan- och 
bygglagen 8 kap 14§. Med hänsyn till bebyggelsegruppens höga kulturhistoriska värde som 
ett viktigt uttryck för riksintresset och dess stora symboliska betydelse överhuvudtaget för 
Marstrand nu och i framtiden, är det nödvändigt att kommande åtgärder i kvarteret främst 
inriktas på att minska skadan på riksintresset. Eftersom förfallet gått för långt för upprustning 
av byggnaderna anser SBF att husen bör återuppbyggas som exakta kopior med i detalj 
fullständigt rekonstruerade fasader. SBF hävdar alltså att förslaget till detaljplan bör ändras 
för att säkerställa dessa åtgärder. 

SBF:s synpunkter 
SBF konstaterade i samrådsyttrandet att det är synnerligen anmärkningsvärt att kommunen 
inte väljer att gå vidare med det s.k. bevarandealternativet enligt rekommendationen i 
miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, utan i stället väljer ett alternativ med större negativ 
påverkan på riksintresset. Det ingick inte ens i uppdraget för MKB:n att uppdatera det 
tekniska skicket hos byggnaderna genom en ny skadebesiktning som underlag för fortsatt 
bedömning. SBF uppmanade därför kommunen 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. 

Efter samrådet har en byggnadsteknisk utredning genomförts för husen A 
(Restaurangbyggnaden/Oscars) och C (annexet) och utredningens slutsats lyder: "Dry-IT kan 
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inte lämna någon annan rekommendation än att båda husen måste rivas i sin helhet, det vill 
säga även betongplattor och övriga grundkonstruktioner. Angreppet av hussvamp måste 
beaktas innan återuppbyggnad kan ske". I samrådsredogörelsen anges att 
"Varsamhetsbestämmelser har i huvudsak tagits bort då det inte längre är rimligt att anta att 
bebyggelsen på fastigheten kommer att kunna bevaras". Granskningsförslaget innebär alltså 
att restaurangbyggnaden/Oscars fasad rekonstrueras i huvudsak och i övrigt byggs nya hus 
med olika grad av anpassning till den känsliga miljön.

Planförslaget innebär påtaglig skada på riksintresset vilket strider mot miljöbalken 3 kap 6§. 
Fastighetsägaren har under lång tid försummat underhållet av byggnaderna vilket strider mot 
plan- och bygglagen 8 kap 14§. Planerade rivningar av byggnaderna strider mot plan- och 
bygglagen 9 kap 34§. Både kommunen och fastighetsägaren har grovt brustit i sitt ansvar att 
skydda och vårda kulturmiljön enligt kulturmiljölagen 1 kap 1§. De aktuella byggnaderna har 
ett mycket högt kulturhistoriskt värde som ett av få bevarade exempel på ett av uttrycken för 
riksintresset -  karaktärsbyggnader med speciell arkitektur som skapades under badortsepoken
i slutet av 1800-talet. Byggnaderna som en del av bebyggelsefronten mot Hamngatan och 
hamninloppet konstituerar på ett tydligt sätt stadens egenart. 

Rekommendationen i MKB:n, enligt det s.k. bevarandealternativet, 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 restaurangbyggnaden/Oscars. Som SBF angav i samrådsyttrandet avfärdades 
bevarandealternativet i stort sett utan motivering vilket innebär att kommunen negligerar den 
professionella bedömningen i MKB:n av hur den negativa påverkan på riksintresset så långt 
möjligt kan minskas. Den nu framlagda byggnadstekniska utredningen ger ingen anledning att
frångå denna professionella bedömning. Den viktiga frågan är vad som nu kan göras för att så 
långt möjligt minska den påtagliga skadan på riksintresset.

Med hänsyn till bebyggelsegruppens höga kulturhistoriska värde och dess stora symboliska 
betydelse för Marstrand, nu och i framtiden, anser SBF att det är motiverat att gå längre än 
som vanligtvis sker när det gäller mycket långt förfallna byggnader. Eftersom förfallet gått för
långt för upprustning av byggnaderna anser SBF att husen bör återuppbyggas som exakta 
kopior med i detalj rekonstruerade fasader. Däremot bör vissa avvikelser kunna accepteras 
vad gäller planlösning m.m. för att byggnaderna ska motsvara dagens krav och planerad 
användning. 

SBF hävdar således att detaljplanens innebörd och bestämmelser ska ändras så att byggna-
derna A, B och C, d.v.s. de byggnader som inrymt restaurangen/Oscars, hotellet och annexet 
återuppförs som exakta kopior med tillvaratagande av alla delar som är möjliga att 
återanvända samt att fasaderna rekonstrueras fullständigt varvid oskadade originaldelar 
tillvaratas. 

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 
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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. 
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