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Svar på föreläggande 
 
Ärende 
Bygglov för till- och ombyggnad av kontor till hotell, Nordstaden 13:4, Smedjegatan 5 i 
Göteborg. Mål nr P 2679-21 R2.  
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen (SBF) har fått ett föreläggande med möjlighet till yttrande 
över överklagande från Fastighets AB Kronobränneriet, som genom sitt ombud Berolini AB 
(BAB), yrkar att mark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens beslut och fastställer 
Byggnadsnämnden i Göteborgs beslut. 
 
SBF:s synpunkter 
I det följande sammanfattas och kommenteras BAB:s argument av SBF.  
 

BAB:  
Anför att vägledande för projektet har varit "hur en utveckling av husen skulle kunna utföras utan att förta 
husens och områdets kulturhistoriska värden". Vidare anförs att "det omfattande och genomgripande 
arbetet att utveckla husen gett en möjlighet att bryta den plottriga och stegvisa utveckling som skett 
genom seklerna". 
 

SBF: 
Att riva och återuppföra det östra gårdshuset i sin helhet och helt riva ur det andra gårdshuset 
överensstämmer inte alls med den vägledning för projektet att värna de kulturhistoriska 
värdena som BAB hänvisar till. Lika illa överensstämmer avsikten att öka hushöjderna med 
tre våningar med den angivna inriktningen. Texten om den "plottriga och stegvisa 
utvecklingen" visar brist på kunskap om att årsringarna är en del av den historiska 
utvecklingen och en väsentlig del av kulturarvet.  
 

BAB: 
Anför att "under flera års tid där [har] det förts detaljerade diskussioner om vilka beståndsdelar av 
byggnaderna som utgör värdet samt vilka miljömässiga och historiska värden som bör bevaras. Detta har 
lett till att många byggnadsdelar som bär spår av den bebyggelseutveckling som skett sedan 1700-talet ska 
bevaras eller återbrukas." 

 
I utredningsmaterialet finns det inget som tyder på att sättningsskadorna på det östra 
gårdshuset inte skulle gå att åtgärda. Sökanden har inte förstått att bevarande innebär just att 
bevara, d.v.s. att varsamt underhålla och renovera med traditionella metoder utan att förändra 
byggnadens karaktär. Det är alltså byggnaden i sin helhet, med dess planform, höjd, tak, 
fönster, dörrar, fasaduttryck och andra byggnadsdetaljer som manifesterar det kulturhistoriska 
värdet, inte vissa byggnadsdelar som väljs ut för att sättas på ett nytt hus.  
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BAB: 
Arbetet har ”[...] gett en möjlighet att bevara områdets karaktär och ta tillvara spåren från de historiska 
verksamheterna som bedrivits där, samt göra innergården tillgänglig för allmänheten och därvid bringa liv 
i de tekniskt uttjänta och skadeangripna gårdsbyggnaderna." samt "befintligt tegel ska bevaras och att de 
ombyggnationer som företas avseende gårdshusen ska utföras med det bevarade teglet". 
 

SBF: 
Rivningen av den östra gårdsbyggnaden målas upp som ett bevarande trots att byggnadens 
rivs och återuppförs med nya stålfönster och nya arkitektoniska element som ska ge intryck av 
ett äldre hus, men som aldrig funnits på den ursprungliga byggnaden. Att använda det 
befintliga teglet i ett nytt hus är inte bevarande, det är återbruk. Förslaget visar någon sorts 
föreställning ur egen fatabur om en äldre byggnad i allmänhet, som inte alls motsvarar den 
befintliga byggnaden. Kronan på verket blir påbyggnaderna med tre våningar som definitivt 
raserar eventuella kvarvarande kulturhistoriska värden. 
 
En ytterligare kommentar är att rivningar medför stora klimatpåfrestningar. Även avsikten att 
byta de äldre fönstren i alla byggnaderna är olämplig sedd ur detta perspektiv. Äldre fönster 
har ofta mycket god kvalitet och skador kan enkelt åtgärdas genom byte av skadade delar, 
omkittning och ommålning.  
  
Avslutande kommentar 
Överklagandet från BAB, visar en stor brist på förståelse både för vad bevarande av 
kulturarvet innebär och för innebörden av tillämpliga paragrafer i plan- och bygglagen samt 
av begreppet påtaglig skada på riksintresset. Vi hänvisar vidare till vårt överklagande till 
mark- och miljödomstolen (2019-12-10) där vi utvecklar dessa argument.  
 
För Svenska byggnadsvårdsföreningen dag som ovan 
 

        
Tomas Nyström Margareta Hallin                             Kristina Berglund 
Ordförande                       Adjungerad styrelseledamot           Adjungerad Styrelseledamot
           
 
 
Svenska byggnadsvårdsföreningen grundades i samband med byggnadsvårdsåret 1975 och är en oberoende 
icke vinstdrivande, ideell förening med cirka 6500 medlemmar. Föreningens huvudsakliga ändamål är att 
sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård och sunt byggande, att slå vakt om vårt byggda och gröna 
kulturarv och nyttja detta som en resurs i stadsutvecklingen samt att främja en god stadsmiljö och god kvalitet 
i övrigt i nutida stadsplanering.  
 


