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Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg

Telefon:
010-224 40 00 (växel)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Rättsenheten
Klagande

Motpart
(delgivning)

Ombud

Svenska byggnadsvårdsföreningen
kansli@byggnadsvard.se

Fastighets AB Kronobränneriet

Matthias Johansson
mj@berolini.se

Överklagande av beslut om bygglov för till- och 
ombyggnad av kontor och lokaler till hotell på 
fastigheten Nordstaden 13:4 i Göteborgs kommun

Beslut
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

Beskrivning av ärendet
Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun (nämnden) beslutade den 22 
oktober 2019 (§ 604, dnr BN 2019-003915) att bevilja bygglov för till- och 
ombyggnad av kontor och lokaler till hotell på fastigheten Nordstaden 13:4. 
Nämnden beslutade även att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att 
säkerställa vid senare kontroll hur ändringarna av gatuhusen mot Norra 
Hamngatan och Smedjegatan kommer att ske samt hur utpekade värdefulla 
delar såsom trapphus, äldre snickerier, gjutjärnspelare och andra 
inredningsdetaljer tas tillvara. Nämnden beslutade även att ge 
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att säkerställa att den antikvariska 
kontrollplanen genomförs och håller god kvalitet.

Beslutet överklagades av Svenska byggnadsvårdsföreningen
(klaganden) och Brf Köpmansgatan 2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
avvisade byggnadsvårdsföreningens överklagande och
avslog överklagandet från Brf Köpmansgatan 2. Länsstyrelsen anförde bl.a. 
att byggnadsvårdsföreningen inte har klagorätt och att deras överklagande 
därför ska avvisas. Klaganden överklagade beslutet om att de inte skulle 
anses ha klagorätt. Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt 
beslutade den 3 november 2020 att upphäva och återförvisa ärendet till 
Länsstyrelsen eftersom klaganden ska anses klagoberättigad. 

Svenska byggnadsvårdsföreningen (klaganden) har överklagat nämndens 
beslut och yrkar att det upphävs. Klaganden anför bland annat följande. 
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Bygglovet strider mot plan- och bygglagen (2010:900), PBL, vad gäller 
brist på anpassning till platsens förutsättningar samt förvanskning och 
rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (2 kap. 6 §, 8 kap. 13 § och 
9 kap. 34 §).

Thamska huset är beläget på Norra Hamngatan 6 och har två gårdsflyglar 
mot Smedjegatan 5. Det har fastighetsbeteckningen Nordstaden 13:4 och är 
ritat av fortifikationsofficeren Johan Adam Blessingh. Thamska huset 
uppfördes ursprungligen som en tvåvåningsbyggnad 1732 av köpmannen 
Vollrat Tham den yngre (1687–1737). Senare kom huset att ägas av Niclas 
Sahlgren och av kommerserådet Christian Arvidsson (1717-1799), 
storköpman i järn- och träbranschen.

Thamska gården utgör ett av de förnäma handelshusen som ligger utmed 
Norra hamnkanalen innanför vallgraven i stadens äldsta del. Smedjegatan 5 
ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram och där beskrivs gården som en 
”unik miljö med rester av ursprungliga enkla trapphus, lager- och 
verkstadsinteriör mm, som visar den tidigare användningen”. På
Smedjegatan finns unika detaljer som fönster, dörrar, pelare, trappor och 
bevarade fasader från tidigt 1800-tal. Projektet innebär att fastigheten 
Nordstan 13:4 byggs om och byggs till och höjs med tre våningar jämfört 
med den befintliga byggnaden. I det beviljade bygglovet ingår även rivning
av gårdshusen. Med hänsyn till fastighetens dokumenterade höga 
kulturhistoriska värden och med hänsyn till den kraftiga skalförskjutning i 
stadsmiljön som den högre byggnaden kommer att medföra bedömer 
klaganden att projektet strider mot plan- och bygglagen. Bygglovet strider 
vidare mot av riksdagen antagna mål för hänsyn till kulturmiljön. 

Fastigheten Nordstan 13:4 ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården. 
Uttryck för riksintresset som berörs är bland annat ”1600-talets 
stadsbyggande, med landets främsta exempel på holländskt inspirerad 
kanalstadsplan, med omgivande befästningsgördel och vallgrav. Gatunät, 
tomtstruktur, bevarade och igenfyllda hamnkanaler. De solida 
köpmanshusen av tegel som tillkom efter bränderna vid 1700-talets mitt. 
Karaktären hos "Hamngatorna" och de trånga bakgatorna, med 
huvudsakligen 2-3-våningshus. ”Kajer och sjöfartsanknuten bebyggelse som 
f.d. Ostindiska kompaniet och andra gamla handelshus kring Stora 
Hamnkanalen, kontor och magasin för handelsfirmor och rederier mot 
älven.” Bygglovet innebär en sådan kraftig negativ påverkan på viktiga 
uttryck för riksintresset att klaganden bedömer att det medför påtaglig skada 
enligt miljöbalken, MB, (3 kap. 6 §). Det finns också en risk att bygglovet 
får prejudicerande effekt och därmed att viktiga uttryck för riksintresset 
successivt utraderas.

Mot bakgrund av att detaljplanen är 150 år gammal, byggnadernas höga
kulturhistoriska värden och riksintresset borde projektet ha prövats genom 
ändring av detaljplanen.
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Fastighets AB Kronobränneriet (motparten) har fått möjlighet att yttra sig 
över överklagandet och anfört i huvudsak följande.

Målet rör bygglov för en åtgärd för en befintlig byggnad med graverande 
tekniska fel såsom kraftiga sättningsskador, hussvamp samt allvarliga
brister i bjälklagen och brandskyddet. Byggnaden är belägen i en del av 
stadskärnan i Göteborg, närmare bestämt stadsdelen Inom Vallgraven. 
Stadsdelen omfattar ett område om 64 hektar och inrymmer byggnader som 
bl.a. Tyska kyrkan, Göteborgsoperan, Domkyrkan och Posthotellet för att 
nämna ett fåtal kända och/eller välbesökta turistmål i stadsdelen.

Syftet med åtgärden är att byggnaderna – i allt väsentligt samma volym – 
ska kunna fylla sin funktion utifrån dagens byggtekniska krav och användas 
som hotell.

Förändringen som sökt åtgärd medför är primärt synlig från en innegård till 
vilken allmänheten inte har tillträde. Fasaderna från kringliggande gata 
kommer inte att ändras annat än i försumbar utsträckning.

Till grund för åtgärden ligger en omfattande antikvarisk utredning. Utifrån 
denna utredning har byggnadernas användning, läge och utformning under 
längre tid arbetats fram i nära samråd med stadsbyggnadsförvaltningen för 
att hitta den bästa möjliga lösningen för att hitta en balans mellan att
bevara byggnadernas och områdets karaktär med de krav på funktion och 
gällande byggnadstekniska krav som föreligger.

I en kontext där befintlig bebyggelse och specifikt bebyggelseutvecklingen 
det senaste decenniet i området Inom Vallgraven beaktas, utgör den 
ifrågavarande åtgärden en försumbar förändring i stadsbilden och har i 
mycket hög grad styrts utifrån bevarande av områdets karaktär och dess 
kulturvärden.

Det saknas skäl för att anse att åtgärden strider mot bestämmelser i plan- 
och bygglagen, varför bygglov ska beviljas. Nämndens beslut ska därför 
fastställas.

Motivering till beslutet
Bestämmelser som beslutet grundas på

Fastigheten Nordstaden 13:4 omfattas av stadsplan, vilken gäller som 
detaljplan. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan om vissa förutsättningar är uppfyllda. En förutsättning är att 
åtgärden inte strider mot detaljplanen. Vidare gäller att åtgärden uppfyller 
kraven i bl.a. 2 kap. 6 § första stycket 1, 6 § tredje stycket samt 8 kap. 13 
och 17 §§ PBL.
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Av 4 kap. 38 § PBL framgår att en detaljplan gäller till dess den ändras eller 
upphävs. Att en detaljplan är omodern eller föråldrad medför därför inte att 
den inte ska tillämpas vid bygglovsprövningen (jmf. Mark- och 
miljööverdomstolens avgöranden MÖD 2013:17 och 2012:43).

Av 8 kap. 13 § första stycket PBL framgår att en byggnad som är särskilt 
värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt inte får förvanskas. 

Ändring av en byggnad ska enligt 8 kap. 17 § PBL utföras varsamt så att 
man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

I ärenden om bygglov ska, enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL, 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska 
enligt tredje stycket bebyggelseområdets särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar 
och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas.

Länsstyrelsens bedömning

Klaganden har anfört att bygglovet strider mot kravet på anpassning till 
platsens förutsättningar samt förvanskning och rivning av kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse. Motparten har i sin tur anfört att byggnaden har 
graverande tekniska fel såsom kraftiga sättningsskador, hussvamp samt 
allvarliga brister i bjälklagen och brandskyddet samt att bygglovet föregåtts 
av en antikvarisk utredning.

Länsstyrelsen konstaterar att bebyggelsen på fastigheten Nordstaden 13:4 
ingår i riksintresse för kulturmiljö och är en viktig del av den göteborgska 
köpmannasocietetens historia, där husen mot Norra Hamngatan och 
Smedjegatan tillsammans med gårdsbyggnaderna, och med dess äldre 
bevarade karaktär, vittnar om såväl den ursprungliga användningen som 
fastighetens/byggnadernas del i riksintressets uttryck. Gårdsmiljön utgör en 
idag nästintill unik miljö i stadens historiska kärna. Bebyggelsen består av 
sådana byggnader som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna påbyggnaden kommer att medföra 
stor negativ visuell påverkan från såväl Lilla Torget som andra platser 
utmed hamnkanalen, vilket också de framtagna visualiseringarna av 
förslaget redovisar. Huruvida uppstickande ventilationsdon eller liknande 
tillkommer framkommer inte av förslaget. Stora Hamnkanalen präglas av ett 
homogent stadsrum som inramas av byggnader med påkostade fasader med 
en enhetlig höjd utan uppstickande bakomliggande byggnadselement. 
Föreslagna påbyggnader innebär en skalförskjutning med modernt tillägg 
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som bryter av mot stadsbildens och Stora hamnkanalens utmärkande uttryck 
och karaktär. Bygglovsförslaget föreslår att påbyggnadernas gavlar och 
fasader mot Stora Hamnkanalen inte ska ha några fönster i syfte att inte 
konkurrera med gatuhuset eller påverka det större stadsrummet. 
Länsstyrelsen bedömer att de uppstickande volymerna i sig medför en 
negativ påverkan oavsett utformning. Fastigheten är synlig från flera håll i 
stadsmiljön. Påbyggnadernas långa fasader bildar påtagliga volymer i vyer 
som påverkar bakgatornas karaktär och siktlinjer. Påbyggnader med tre 
våningar på gårdsbyggnaderna medför negativ påverkan på riksintresset 
enligt den antikvariska konsekvensbeskrivningen.

Bygglovsförslaget berör flera av riksintressets centrala uttryck såsom 1600-
talets rutnäts- och kanalstad, solida köpmanshus, karaktären hos hamngator 
och trånga bakgator, bevarad kvartersstruktur, kanalstadens vattenstråk och 
kontakt med älven samt det karaktäristiska gula göteborgsteglet. 
Länsstyrelsen bedömer att den sökta åtgärden medför skada på riksintresset 
och risk för kumulativa effekter inom det känsliga stadsrummet och 
stadsdelen.

Länsstyrelsen bedömer sammanfattningsvis att bygglovet inte är förenligt 
med platsens och byggnadernas kulturhistoriska värden enligt 8 kap. 17 § 
PBL och 8 kap. 13 § PBL. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte 
uppfyller kravet på god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL genom den 
föreslagna skalförskjutningen i stadsrummet. Länsstyrelsen bedömer vidare 
att beslutet innebär skada på riksintresset för kulturmiljövård. Länsstyrelsen 
upphäver därför nämndens beslut om bygglov.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsjurist Kristin Hedström Olsson med länsjurist 
Emelie Lüning som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
Lena Emanuelsson från funktionen för kulturmiljöprövning medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Byggnadsnämnden i Göteborgs kommun

Du kan överklaga beslutet

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid 
Vänersborgs tingsrätt. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till 
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Länsstyrelsen. Länsstyrelsens e-postadress är 
vastragotaland@lansstyrelsen.se. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du 
behöver skicka e-post som är större än 25 MB. Skickar du med vanlig post 
är adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen 
överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 
den dag du fick del av beslutet. Är du osäker på när tiden går ut kan du 
kontakta Länsstyrelsen. Om den som överklagar är en part som företräder 
det allmänna, exempelvis en kommunal nämnd, ska överklagandet dock ha 
kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska du ange
- ditt namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum 

och ärendets diarienummer, samt
- hur du anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska 

ändras.
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