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Förord
Föreliggande rapport utgör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), med avse-
ende på kulturmiljön, inför ny detaljplan för bostäder och centrumverksamhet 
inom	Marstrand	73:3,	Kungälvs	Kommun.	Uppdraget	är	utfört	av	Antiquum	AB	
på uppdrag av Kungälvs kommun. Planområdet är beläget på Marstrandsön och 
utgörs	av	fastigheten	Marstrand	73:3,	fd	Turisthotellet,	som	är	bebyggd	med	fem	
byggnader	-	fyra	från	badorts	epoken	kring	sekelskiftet	1800/1900	och	en	från	
1700-talet.	Kvarteret	som	helhet	och	de	enskilda	byggnaderna	besitter	myck-
et	höga	kulturhistoriska	värden	och	utgör	dess	utom	en	viktig	del	i	Marstrands	
stadsbild.	I	synnerhet	utgör	fd	restaurang	Oscars	huvudfasad	mot	hamnen	ett	
karakteristiskt	inslag	i	kajstråket.		

Planärendet	har	pågått	under	lång	tid.	Kommunstyrelsen	gav	2012-06-20	sam-
hällsbyggnadsförvaltningen	i	Kungälv	planuppdrag	att	pröva	ytterligare	använd-
ning	–	bostäder,	samt	att	säkerställa	att	riksintresset	 för	kulturmiljön	 inte	på-
tagligt	skadas	–	för	den	aktuella	fastighet	en.	Ett	förslag	till	ändring	av	gällande	
detaljplan	var	på	samråd	under	januari	2016.	Efter	samrådet	beslutades	att	änd-
ra	planförfarandet	till	att	göra	en	ny	detaljplan	för	fastigheten,	vilket	innebar	att	
det	då	aktuella	förslaget	till	detaljplan	för	Marstrand	73:3	kom	att	samrådas	på	
nytt.	Efter	avslutat	samråd	har	detaljplaneförslaget	reviderats	i	omgångar	under	
2017.

Antiquum	upprättade	2016-06-29	en	MKB,	med	avseende	på	kulturmiljön,	in-
för	 ändring	 av	detaljplan	 för	 den	 aktuella	 fastigheten.	 Syftet	med	MKB:n	 var	
att	 belysa	 hur	 genomförandet	 av	 detaljplanen	 påverkar	 riksintresset	 för	 kul-
turmiljövården	för	Marstrand	(O14).	I	uppdraget	ingick	att	belysa	tre	alternativ	
–	detaljplaneförslaget,	ett	bevarandealternativ	och	ett	nollalternativ.	Här	kon-
staterades	att	ett	 fullständigt	genomförande	av	planen	 riskerade	att	medföra	
betydande	miljöpåverkan.	Efter	avslutat	samråd	reviderade	Kungsälvs	kommun	
planhandlingarna	 och	 ändrade	 planförfarandet	 till	 ny	 detaljplan.	 I	 samband	

med	detta	reviderade	Antiquum	MKB:n.	Även	i	revideringen	påtalades	risk	för	
betydande	miljöpåverkan.	Det	ingick	inte	i	Antiquums	uppdrag	att	utföra	någon	
besiktning	av	de	befintliga	byggnadernas	tekniska	skick,	och	MKB:n	fick	därför	
utgå från den senaste tekniska utredningen från 2013. År 2013 bedömdes hus A 
och	C	vara	möjliga	att	bevara.	Med	tanke	på	det	fortgående	förfallet	fanns	dock		
stora	osäkerheter	med	hänsyn	till	att	byggnaderna	stått	utan	underhåll	i	ytterli-
gare	3	år	och	därmed	var	behäftade	med	ett	accelererat	förfall.

I juni månad 2017 reviderades MKB:n igen mot bakgrund av  granskningshand-
lingar daterade 2017-04-20 samt en ny byggnadsteknisk undersökning upp-
rättad	2017-03-28	gällande	Hus	A	och	C.	Den	senare	gjorde	bedömningen	att	
husens förfall har eskalerat sedan den senaste tekniska besiktningen 2013 och 
att	det	 inte	 längre	 var	möjligt	 att	bevara	byggnaderna	med	hänsyn	till	 deras	
tekniska	 skick.	Detta	 innebar	 att	det	bevarandealternativ	 som	 ingått	 i	MKB:n	
inte	 längre	ägde	aktualitet	 -	 rivning	av	befintliga	byggnader	är	 i	dagsläget	en	
oundviklig konsekvens av bristande underhåll och det långdragna ärendet. 
Bevarandealternativet	utgick	därmed	ur	MKB:n.	I	övrigt	var	det	endast	konse-
kvensbeskrivning	av	detaljplaneförslaget	som	har	reviderats,	nollalternativet	är	
oförändrat.

Föreliggande	MKB	utgör	en	ytterligare	revidering	och	är	upprätt	ad	mot	gransk-
ningshandlingar daterade 2017-10-11 där de åtgärder som föreslagits i MKB:n 
från 2017-06-12 arbetats in i planförslaget.

Göteborg	2016-06-29,	reviderad	2016-10-04,	2017-06-12	och	2017-08-30

Victoria Ask och Johanna Roos
Bebyggelseantikvarier	vid	Antiquum	AB
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Inledning
Föreliggande rapport utgör en reviderad miljökonsekvensbeskrivning (MKB), 
med avseende på kulturmiljön, inför ny detaljplan för bostäder och centrum-
verksamhet	 inom	 Marstrand	 73:3,	 Kungälvs	 Kommun.	 MKB:n	 är	 upprättad	
av	 Antiquum	 AB	 i	 augusti	 månad	 2017,	 på	 uppdrag	 av	 Kungälvs	 kommun.	
Revideringen	är	utförd	mot	bakgrund	av	granskningshandlingar	daterade	2017-
10-11		samt	en	ny	byggnadsteknisk	undersökning	upprättad	2017-03-28	gällan-
de	Hus	A	och	C.	

Planområdet	är	beläget	på	Marstrandsön	och	består	av	ett	bebyggelsekvarter	
omfattande	det	f	d	Turisthotellet	och	Restaurang	Oscars	(Marstrand	73:3),	kv	
Korvetten	3.	Inom	fastigheten	finns	idag	5	byggnader;	ett	äldre	bostadshus	från	
1700-talet	(hus	D)	samt	en	restaurang	(hus	A),	ett	hotell	i	två	delar	(hus	B	och	C)	
och	en	isbod	(hus	E)	som	härrör	från	tiden	1899-1916.	En	köksflygel	och	ett	par	
uthus	revs	2012.	Kvarteret	avgränsas	av	Hamngatan	och	Varvsgatan.	Kvarteret	
och	byggnaderna	besitter	mycket	höga	kulturhistoriska	värden	och	utgör	dess-
utom	en	viktig	del	i	Marstrands	stadsbild.			

Syfte och avgränsning av MKB:n
Syftet	med	MKB:n	är	att	belysa	hur	ett	genomförande	enligt	föreslagen	detaljplan	
påverkar de kulturhistoriska värdena och riksintresset för kultur miljövården för 
Marstrand	(O14).	Då	Marstrand	också	ligger	inom	riksintresse	för	rörligt	frilufts-
liv,	vilket	är	starkt	förknippat	med	kulturmiljön,	förs	det	även	ett	resonemang	
kring	påverkan	på	detta.	Övriga	aspekter	som	kan	komma	att	behöva	beaktas,	
så	som	t	ex	tekniska	och	äganderättsliga	förutsättningar,	har	inte	ingått	i	uppdra-
get	att	utreda.	I	det	ursprungliga	MKB-arbetet	ingick	det	i	uppdraget	att	belysa	
tre	alternativ:

1. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet inom Marstrand 73:3, 
Kungälvs	Kommun,	vilken	huvudsakligen	omfattar	ändrad	användning,	vil-
ket	innebär	att	nuvarande	användning	Ht	och	B	(hotelländamål	och	bostä-
der)	ersätts	med	BC	(bostadsändamål	och	centrumverksamhet).	
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2. Ett	 bevarandealternativ	 som	 presenterades	 i	 en	 antikvarisk-teknisk	 ut-
redning	 av	 Antiquum	 AB	 2013,	 innebärande	 att	 Hus	 A	 och	 C	 bevaras.	
Alternativet	var	förknippat	med	osäkerheter	till	 följd	av	att	byggnadernas	
tekniska skick hade försämrats sedan 2013 och det ingick inte i uppdraget 
att	göra	en	ny	 teknisk	besiktning.	Därför	utgick	 konsekvensbeskrivningen	
från	skicket	som	det	var	2013,	med	reservation	för	att	det	sannolikt	hade	
förvärrats,	 vilket	 bedömdes	medföra	 att	 ett	 utförande	 enligt	 bevarande-
alternativet	 skulle	 försvåras.	Då	 alternativet	 innebar	merkostnader	 skulle	
uppdraget	även	innefatta	en	bedömning	av	de	ekonomiska	förutsättningar-
na	för	ett	genomförande	i	enlighet	med	förslaget.	

3. Nollalternativet	formulerat	av	Kungälvs	kommun	2016	innebärande	att	de-
taljplanearbetet	avslutas,	och	att	rivningslov	lämnas	till	följd	av	nuvarande	
skick, de risker som är förenade skicket och de kostnader som det innebär 
att	säkra	byggnaderna.	Nybyggnad	sker	enligt	gällande	stadsplan.

Den	senaste	byggnadsteknisk	undersökningen,	2017-03-28,	gällande	Hus	A	och	
C	har	konstaterat	att	husens	förfall	har	eskalerat	sedan	2013	och	att	det	i	dags-
läget	 inte	 längre	är	möjligt	att	bevara	 	någon	av	byggnaderna.	Detta	 innebär	
att	det	bevarandealternativ	som		tidigare	ingått	i	MKB:n	inte	längre	äger	aktu-
alitet	-	rivning	av	befintliga	byggnader	är	i	dagsläget	en	oundviklig	konsekvens	
av	bristande	underhåll.	Med	hänsyn	till	detta	samt	då	egenskaps-	och	utform-
ningsbestämmelserna	nu	är	skärpta	och	styr	mot	rekonstruktion	har	bevaran-
dealternativet	utgått	ur	miljökonsekvensbeskrivningen.	 I	 övrigt	 är	 det	 endast	
konsekvensbeskrivning av detaljplaneförslaget som har reviderats, nollalterna-
tivet	är	oförändrat.

Bakgrund
Fastighetsägaren	Ernst	Rosén	AB	köpte	fastigheten	2004	och	har	haft	för	avsikt	
att	 riva	 samtliga	byggnader	 för	 att	bygga	nytt.	Man	har	 också	haft	önskemål	
om	att	ändra	detaljplanens	användningsbestämmelse,	från	hotell	till	bostäder.	
Anledningen	är	att	befintliga	byggnader	anses	vara	i	så	dåligt	skick	att	de	inte	
går	att	renovera.	Byggnaderna,	som	har	varit	tomställda	sedan	2004,	har	under	

lång	tid	tillåtits	förfalla.	Fastighetsägaren	anser	också	att	det	inte	finns	möjlighet	
att	bedriva	hotellverksamhet	på	ön	med	tanke	på	den	korta	säsongen	samt	att	
lokalerna	inte	går	att	disponera	efter	moderna	krav.	

Byggnaderna	på	fastigheten	Marstrand	73:3	besitter	mycket	höga	kulturhisto-
riska	värden	och	utgör	en	viktig	del	i	Marstrands	stadsbild	och	identitet.	Värdet	
är	väldokumenterat	och	under	de	senaste	åren	har	det	upprättats	åtta	separata	
antikvariska	och	antikvarisk-tekniska	utredningar.	Byggnadernas	förfall	är	pågå-
ende	med	bl	a	omfattande	inläckage	från	tak.
 
Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
Kungälvs	kommun	gjorde	initialt	bedömningen	att	förslaget	till	plantillägg	inte	
förväntades innebära betydande miljöpåverkan så som menas i Miljöbalken 
6	kap	11§.	Kommunen	bedömde	vidare	att	det	inte	förelåg	behov	av	en	MKB	
efter	som	de	miljökonsekvenser	som	ska	bedömas	är	avgränsade	till	kulturmiljö-
frågan,	vilken	ansågs	vara	belyst	då	den	utretts	genom	ett	flertal	antikvariska	
utredningar	under	den	senaste	tioårsperioden.

F d Restaurang Oscars t.v. och Turisthotellet t.h. Foto 2016. 
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Länsstyrelsen	 gjorde	 dock	 i	 sitt	 samrådsyttrande	 (2016-02-15)	 bedömningen	
att	kommunen	ska	ta	 fram	en	MKB	som	visar	hur	ett	genomförande	av	plan-
en ska kunna ske utan påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövården.  
Detta	efter	som	planändringen	innebär	att	rivning	av	samtliga	byggnader	inom	
fastigheten	möj	liggörs.	 I	 sitt	 yttrande	 skriver	 de:	 “Om det är så att det mes-
ta av den kulturhist oriskt värdefulla bebyggelsen helt eller delvis kan rivas an-
ser Länsstyrelsen att detta ska tolkas som betydande miljöpåverkan. Därför 
anser Länsstyrelsen att under det fortsatta planeringsarbetet ska en miljö
konsekvensbeskrivning (MKB) upprättas”. 

I	den	MKB	som	Antiquum	AB	upprättade	2016-06-29	inför	ändring	av	detaljplan	
på	fastigheten	Marstrand	73:3	konstaterades	att	detaljplaneförslaget,	på	flera	
punkter,	medförde	mycket	stora	respektive	stora	konsekvenser	för	de	identifie-
rade	kulturhistoriska	värdena.	Det	bedömdes	föreligga	en	risk	att	ett	fullständigt	
genomförande av planen skulle medföra betydande miljöpåverkan. MKB:n vi-
sade	vidare	att	samtliga	tre	studerade	alternativ	medförde	stora	konsekvenser	
för	kulturmiljön.	Det	konstateras	dock	att	nollalternativet	innebär	störst	negativ	
påverkan	medan	bevarandealternativet	(om	det	var	möjligt	att	genomföra)	skul-
le innebära minst påverkan. 

Vad	 gäller	 planförslaget	 var	 avsaknad	 av	 skydd	 av	 befintlig	 bebyggelse,	 och	
därmed	 rivning	 av	 befintlig	 kulturhistoriskt	 värdefull	 bebyggelse,	 huvudsakli-
gen	den	åtgärd	 som	medförde	störst	negativa	konsekvenser	 för	kulturmiljön,	
men	även	otillfredsställande	säkerställande	av	ny	bebyggelses	utformning	 lyf-
tes	fram.	En	gemensam	nämnare	som	bedömdes	medföra	stora	konsekvenser	
för	kulturmiljön	vad	gäller	samtliga	alternativ	var	det	 långt	gångna	 förfallet.	 I	
vissa	avseenden	var	det	detta	 som	medförde	 stora	konsekvenser,	 snarare	än	
detaljplanens	bestämmelser.	Förslag	till	åtgärder	för	att	minimera/mildra	mil-
jöpåverkan	togs	fram	och	berörde	bl	a	formulering	av	detaljplanens	syfte,	större	
tydlighet	 i	bestämmelserna,	 större	värnande	av	befintliga	byggnaders	värden	
mm.	Kungälvs	kommun	har	därefter	reviderat	planhandlingarna	och	flera	av	de	

rekommendationer	som	lämnades	i	MKB:n	arbetades	in	i	det	nya	planförslag	et	
som	sen	var	ute	på	samråd	på	nytt.	Efter	detta	samråd	har	ytterligare	revidering-
ar av planförslagets gjorts, presenterade i granskningshandling daterad 2017-
04-20 samt 2017-10-11 och de åtgärder som föreslagits i MKB:n har arbetats in 
i detaljplanen.

Underlag för bedömning
• Plankarta	 inklusive	 illustrationskarta	 upprättad	 av	 Kungälvs	 kommun,	

granskningshandling daterad 2017-10-11 
• Plan-	 och	 genomförandebeskrivning	 upprättad	 av	 Kungälvs	 kommun,	

granskningshandling 2017-04-20
• Bakgrundsbeskrivning,	upprättad	av	Kungälvs	kommun,	2016-10-05.
• Antikvariskt-teknisk	utredning	av	Marstrand	73:3,	Antiquum	AB	2013
• Nollalternativ	formulerat	av	Kungälvs	kommun	2016
• Byggnadsteknisk	 undersökning/skadeinventering	 upprättad	 av	 Dry-IT	 AB	

2017-03-28.

Förtydliganden
Gällande	 stadsplan	 från	 1980	 är	 tillkommen	 före	 Plan-	 och	 bygglagen.	
Stadsplaner	 enligt	 tid	igare	 lagstiftning	 gäller	 dock	 som	 detaljplaner	 i	 PBL-
systemet.	Den	gäll	ande	planen	är	en	sk	bevarandeplan	som	har	som	syfte	att	
värna och bevara Marstrands kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Det saknas 
dock skydds- och varsamhetsbestämmelser på själva plankartan, dagens möjlig-
het	att	införa	sådana	fanns	inte	vid	tiden	för	planens	upprättande.	Istället	pekas	
de aktuella byggnaderna ut som bevarandevärda och av byggnadsminnes klass 
i	planhandlingen.	Planhandlingen	hade	en	helt	annan	status	vid	denna	tid	och	
skulle	läsas	vid	sidan	av	plankartan.	Att	byggnaderna	är	utpekade	som	kultur-
historiskt	värdefulla	kan	inte	tolkas	på	något	annat	sätt	än	att	avsikten	var	att	de	
skulle	bevaras.	Detta	bedömer	vi	motsvara	rivnings-	och	förvanskningsförbud	i	
dagens PBL-system. 
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Föreslagen	detaljplan	möjliggör	ett	genomförande	med	rivning	och	nybyggnad	
på	samtliga	bygg	rätter	inom	planområdet.	Med	tanke	på	att	byggnaderna	inte	
bedöms	 som	möjliga	 att	bevara	 i	 den	 senaste	byggnadstekniska	utredningen	
och	 fastig	hetsägarens	 avsikter	 har	 konsekvensbedömningen	 utgått	 ifrån	 att	
samtliga	byggnader	rivs	och	ersätts	med	nya	byggnader.	

Länsstyrelsen	 har	 i	 sitt	 samrådsyttrande	 (2016-02-15)	 gjort	 bedömningen	 att	
kommunen	ska	ta	fram	en	MKB	som	visar	hur	ett	genomförande	av	planen	ska	
kunna	ske	utan	påtaglig	skada	på	riksintresset	för	kulturmiljövården.	I	sitt	ytt-
rande	 skriver	de:	 “Om det är så att det mesta av den kulturhistoriskt värde-
fulla bebyggelsen helt eller delvis kan rivas anser Länsstyrelsen att detta ska 
tolkas som betydande miljöpåverkan.”	Det	har	därför	av	såväl	Antiquum	AB	som	
Kungälvs	kommun	bedömts	som	nödvändigt	att	konsekvensbeskriva	rivning	av	
befintlig	bebyggelse	med	anledning	av	att	den	äldre	stadsplanens	 intentioner	
och	tydliga	syfte	var	att	byggnaderna	skulle	bevaras	medan	den	nya	detaljpla-
nen	medger	prövning	av	ny	bebyggelse	på	tomten.	Ett	fullständigt	genomför-
ande av planen skulle därmed sannolikt innebära en rivning av kvarterets alla 
byggnader (restaurang Oscars fasad mot hamnen undantaget) vilket i sin tur 
innebär	en	mycket	stor	konsekvens	för	kulturmiljön.	Det	ska	påpekas	att	rivning	
inte bara är en konsekvens av den föreslagna detaljplanen, utan även av nollal-
ternativet	då	rivningslov	med	stor	sannolikhet	kommer	att	lämnas	med	hänsyn	
till	byggnadernas	skick	samt	risker	och	kostnader	kopplade	till	skicket.	

Det långtgående förfallet omöjliggör i dagsläget ett bevarande av 
byggnaderna. Foto 2016. 
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Läsanvisning
Rapporten	är	indelad	i	sex	delar.	Del	1	innehåller	inledning	och	sammanfattning	
av	rapporten.	Del	2	innehåller	bakgrundsbeskrivning,	förutsättningar,		beskriv-
ning	 av	 detaljplaneförslaget,	 de	 studerade	 alternativen	 samt	 metodbeskriv-
ning och precisering av kulturhistoriska värden. Del 3 innehåller en samman-
ställning av slutsatser, inklusive bedömning av miljöpåverkan. Del	4-6	utgör	ett	
bakgrundsmaterial där de olika förslagen presenteras och konsekvensbedöms. 
Konsekvens	bedömningen	är	upplagd	så	att	varje	byggnad/byggrätt	utvärderas	
var	 för	 sig.	Detta	eftersom	 förutsättningarna	 för	 de	olika	 byggnaderna	delvis	
skiljer	sig	åt.	Detta	medför	vissa	upprepningar.	

Fastighetsuppgifter

Objekt:   F d Turisthotellet och Oscars på Marstrand, Kungälvs  
   kommun  
Fastighetsbeteckning:  Marstrand	73:3	(Korvetten	3)	
Byggnader:   Totalt	5	byggnader
Ägare/förvaltare: Marstrands	Turisthotell	AB	c/o	Byggnadsfirman	Ernst		
	 	 	 Rosén	AB
Gatuadress:   Hamngatan	37-39/Varvsgatan	2-4
Läge:    Utmed strandpromenaden på Marstrandsön.
Byggnadsår:   1700-tal samt 1899-1916

Fastigheten	är	idag	bebyggd		med	fem	byggnader	(Hus	A-E),	en	kökslänga	har	ri-
vits	sedan	tidigare.	Byggnaderna	uppfördes	som	ett	turisthotell	med	restaurang	
vid	sekelskiftet	1800/1900	-	under	den	sk	badortsepoken	på	Marstrand.	De	till-
kom	på	initiativ	av	Oscar	II.	De	välbevarade	byggnaderna,	Hus	A-E,	är	nästan	helt	
oförändrade	sedan	de	uppfördes	och	har	höga	kulturhistoriska	värden.	Samtliga	
byggnader står sedan 2004 tomma.

Hotellet
Hus	C

Isb
od

en
, 

Hu
s	E 1700-tals-

huset,	Hus	D Restaurangen
Hus	A

Hotellet
Hus	B

Situationsplan över kvarterets byggnader. 

• Hus	A.	Restaurangen	(f	d	restaurang	Oscar)	-	uppförd	1898-99
• Hus	B.	Turisthotellets	främre	del	mot	Hamngatan	-	uppförd	1898-99
• Hus	C.	Annexet,	turisthotellets	bakre	del	mot	Varvsgatan	-	uppförd	1898-99
• Hus	D.	1700-talsbyggnaden	
• Hus	E.	Isboden	-	uppförd	1916
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Hus A

Hus B

Hus C

Hus D

Hus E
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Sammanfattning  
Kort historik
På	den	aktuella	 fastigheten	finns	 idag	 fem	byggnader,	varav	 fyra	har	en	stark	
koppling	till	badortsepoken	på	Marstrand.	Anläggningen	uppfördes	på	initiativ	
av	Oscar	II	som	också	var	en	av	aktieägarna.	Verksamheten	tog	emot	sina	första	
gäster	sommaren	1899.	Restaurang	Oscars	(Hus	A)	uppfördes	1898	och	byggdes	
till	1910	då	den	också	försågs	med	sitt	karakteristiska	torn.	Restaurangen	var	
sammanbyggd	med	en	köksflygel	 (Hus	 F).	Denna	 revs	2012	till	 följd	 av	efter-
satt	underhåll.	Den	främre	hotelldelen	(Hus	B)	uppfördes	1898.	År	1916	uppför-
des	en	isbod	(Hus	E)	på	gården	bakom	restaurangen.	På	tomten	finns	även	en	
1700-talsbyggnad	(Hus	D),	vilken	troligtvis	flyttades	hit	från	Varberg.	Byggnaden	
har använts som bostad och kontor.

Kulturhistoriskt värde
Marstrand	 utgör	 riksintresse	 för	 kulturmiljövården	med	motiveringen	 att	 ön	
speglar	badortsepoken	kring	sekelskiftet.	Turisthotellet	är	en	av	de	mest	fram-
trädande anläggningarna från denna epok och representerar därmed en väsent-
lig	del	av	riksintresset	för	kulturmiljövården.	Anläggningen	utgör	dess	utom	ett	
mycket	viktigt	inslag	i	stadsbilden	och	vyn	mot	Marstrand.	Det	aktuella	kvarte-
ret	ingår	också	i	Kungälvs	kommuns	kulturminnesvårdsprogram	från	1990.	Det	
kulturhistoriska värdet är väldokumenterat och under de senaste åren har det 
upprättats	flera	antikvariska	utredningar	där	värdet	har	preciserats	(se	sid	22).	

Gällande stadsplan
För aktuellt kvarter gäller stadsplan för del av Marstrand i Kungälvs kommun, 
upprättad	1980.	Stadsplanen,	som	är	en	sk	bevarandeplan,	har	syftet	att	bevara	
befintlig	bebyggelses	kulturvärden	genom	att	“ta till vara Marstrands särdrag 
och söka utveckla stadens historiska, arkitektoniska, sociala och ekonomiska  
tillgångar med de medel som stadsplane institutet medgav”.	Samtliga	aktuella	
byggnader pekades ut som särskilt kulturhistoriskt intressanta och bevarande-
värda.	Stadsplanen	innehåller	dock	inte	några	skyddsbestämmelser	vad	gäller	
någon av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Marstrandsön. Avsikten 
var	att	planhandlingen	skulle	vara	vägledande.	

Bakgrund och tekniskt skick
Ernst	Rosén	AB	köpte	fastigheten	2004	med	avsikt	att	riva	samtliga	byggnader	
och	bygga	nytt.	Bakgrunden	var	att	befintliga	byggnader	ansågs	vara	 i	ett	så-
dant	tekniskt	skick	att	de	 inte	gick	att	renovera.	Sedan	2005	har	ett	stort	an-
tal	antikvariskt-	och/eller	 tekniska	besiktningar	utförts.	Dessa	har	konstaterat	
att	byggnaderna	uppvisar	ett	kraftigt	eftersatt	underhåll	med	mer	eller	mindre	
omfattande	skador,	men	att	det	trots	detta	mestadels	rör	sig	om	lokala	skador	
som	skulle	vara	möjliga	att	renovera.	Värt	att	notera	är	att	år	2005	bedömdes	
samtliga	byggnader	som	möjliga	att	bevara,	medan	det	år	2013	endast	var	Hus	
A	och	C	som	bedömdes	möj	liga	att	bevara	med	hänsyn	till	det	tekniska	skicket.	
Sedan	2013	har	det	tekniska	skicket	försämrats	ytterligare	då	förfallet	tillåtits	
att	fortgå.	En	inventering	av	bärighet	och	stadga	gjordes	2015-10-20	av	Integra		
vilken	visade	på	flera	brister	 i	byggnadernas	konstruktion.	Den	senaste	bygg-
nadstekniska	utredningen,	utförd	av	Dry-IT	2017-03-28,	har	konstaterat	att	det	
i	dagsläget	inte	längre	är	möjligt	att	bevara	Hus	A	och	C.	Förfallet	är	pågående	
med	bl	a	kraftiga	inläckage	på	flera	ställen,	rasrisk	av	bärande	konstruktioner,	
mycket	riklig	synlig	mikrobiell	påväxt,	kraftiga	rötskadeangrepp,	angrepp	av	äkta	
hussvamp	och	träskadeinsekter	osv.	I	dagsläget	är	rivning	av	befintliga	byggna-
der en oundviklig konsekvens av bristande underhåll.

Restaurang Oscars och den främre hotelldelen. Foto 2013. 
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Planärendet
Kommunstyrelsen gav 2012-06-20 Kungälvs kommuns samhällsbyggnadsför-
valtning	i	planuppdrag	att	för	aktuell	fastighet	(Marstrand	73:3)	pröva	ytt	erligare	
användning	–	bostäder,	samt	att	säkerställa	att	riksintresset	för	kulturmiljö	inte	
påtagligt	skadas.	Ett	förslag	till	ändring	och	utvidgning	av	Stadsplan	för	del	av	
Marstrand	i	Kungälvs	kommun	upprättades	2015-11-26.	Antiquum	AB	upprätta-
de	2016-06-29,	på	uppdrag	av	Kungälvskommun	en	MKB.	I	uppdraget	ingick	att	
belysa	tre	alternativ	–	detaljplaneförslaget,	ett	bevarandealternativ	och	ett	noll-
alternativ.	I	denna	MKB	konstaterades	att	detaljplaneförslaget,	på	flera	punkter,	
medförde	mycket	stora	respektive	stora	konsekvenser	för	de	identifierade	kul-
turhistoriska	värdena,	varför	det	förelåg	en	överhängande	risk	att	ett	fullstän-
digt	genomförande	av	planen	 skulle	medföra	betydande	miljöpåverkan.	Efter	
avslutat	samråd	har	Kungälvs	kommun	reviderat	planhandlingarna	och	valt	att	
ändra	planförfarandet	till	att	istället	göra	en	ny	detaljplan	för	fastigheten.	Denna	
detaljplan	var	ute	på	samråd	under	slutet	av	2016.	Efter	detta	samråd	har	de-
taljplaneförslaget reviderats våren 2017, vilket resulterat i granskningshandling 
daterad 2017-04-20 samt en reviderad granskningshandling daterad 2017-10-
11 .

Förslag till ny detaljplan
Syftet	med	den	nya	detaljplanen	är	att	bostäder	och	centrumändamål	möjlig-
görs	på	hela	fastigheten	Marstrand	73:3.	Detaljplanen	omfattar	huvudsakligen	
ändrad	användning,	vilket	innebär	att	nuvarande	användning	Ht	och	B	(hotel-
ländamål	 och	 bostäder)	 ersätts	 med	 BC	 (bostadsändamål	 och	 centrumverk-
samhet).	Detta	gör	det	möjligt	att	pröva	nybyggnad	av	bostäder	med	publika	
lokaler	 i	bottenvåningarna,	 vilka	ersätter	befintliga	byggnader	på	 fastigheten.	
Detaljplanen	möjliggör	att	befintliga	byggnader	rivs	och	ersätts	med	nya	bygg-
nader	som	ersätter	samtliga	byggnader	på	fastigheten	(med	undantag	för	res-
taurang Oscars fasad mot hamnen).

Eftersom	 anläggningen	 inte	 längre	 bedöms	 som	 möjlig	 att	 bevara	 är	 syftet	
också,	 förutom	att	bevara	 restaurangbyggnadens	 fasad,	 även	 att	 i	 stora	drag	
återskapa	den	övriga	bebyggelsens	exteriöra	karaktär	för	att	värna	Marstrands	
bebyggelsestruktur	och	bebyggelsefront	mot	vattnet.	Skydds-	och	utformnings-
bestämmelser	 har	 förts	 in	 på	 plankartan.	 Syftet	med	dessa	 är	 att	 säkerställa	

de	kulturvärden,	vad	gäller	byggnadernas	skala,	placering	och	utformning,	som	
ryms	inom	fastigheten	Marstrand	73:3	och	därmed	skydda	riksintresset	från	på-
taglig	 skada.	De	varsamhetsbestämmelser	 som	det	tidigare	detaljplaneförsla-
get (koncept 2016-10-03) innehöll gällande hus A, B och C har tagits bort, med 
hänvisning	till	att	den	byggnadstekniska	utredningen	visar	att	det	 inte	 längre	
är	 rimligt	 att	bevara	byggnaderna.	 Förslagets	 fokus	 ligger	därmed	på	att	vär-
na	den	mycket	känsliga	stadsbilden,	snarare	än	de	befintliga	byggnad	erna	som	
byggnadsverk. För restaurang Oscars har dock rivningsförbud och skyddsbe-
stämmelser	införts	för	fasad	och	torn	mot	Hamngatan.	Byggrätterna	för	de	be-
fintliga	två	hotellbyggnaderna	mot	Hamngatan/Varvsgatan	har	försetts	med	ut-
formningsbestämmelser	för	nya	byggnader	som	ersätter	de	befintliga.	För	hela	
planområdet har också införts generella egenskapsbestämmelser som reglerar 
utformningen	av	ny	bebyggelse	samt	färgsättning.	Dessa	bestämmelser	gäller	
för	samtliga	byggrätter	inom	planområdet.	Byggnadernas	placering	och	storlek	
överensstämmer	i	stort	med	befintliga	förhållanden.	

Studerade alternativ
I	miljökonsekvensbeskrivningen	bedöms,	utöver	planförslaget,	endast	ett	alter-
nativ	-	nämligen	nollalternativet.	Nollalternativet	speglar	en	sannolik	utveckling	
av	miljön	i	det	fall	aktuell	plan	inte	genomförs.	Det	innebär	att	detaljplanearbe-
tet	avslutas,	att	rivningslov	lämnas	till	följd	av	nuvarande	skick,	de	risker	som	är	
förenade	med	dess	skick	och	de	kostnader	som	det	innebär	att	säkra	byggna-
derna.	Sen	kommer	fastighetsägaren	att	få	bygga	nytt	enligt	gällande	stadsplan,	
dvs hotelländamål.

Det	tidigare	studerade	bevarandealternativet,	 innebärande	att	Hus	A	 (restau-
rang	Oscars)	och	Hus	C	(Annexet)	bevaras	medan	Hus	B	(hotellets	främre	del)	
rivs	och	ersätts	med	en	ny	byggnad	med	rekonstruerad	fasad	och	Hus	D	och	E	
rivs	och	ersätts	med	nya	gårdsbygg	nader	har	utgått	ur	MKB:n.	Detta	eftersom	
det inte längre är	möjligt	att	bevara	Hus	A	och	C	till	följd	av	att	förfallet	tillåtits	
fortgå	och	att	kommunen	inte	på	ett	tillfredställande	vis	följt	upp	detta	sedan	
bevarandealternativet	togs	fram	år	2013.	Med	hänsyn	till	detta	samt	då	egen-
skaps-	och	utformningsbestämmelserna	nu	är	skärpta	och	styr	mot	rekonstruk-
tion	har	bevarandealternativet	utgått	ur	miljökonsekvensbeskrivningen.	
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Bedömning av konsekvenser & miljöpåverkan
MKB:ns	samlade	konsekvensbedömning	har	visat	att	ett	fullt	genomförande	av	
detaljplaneförslaget	skulle	medföra	mycket	stora	respektive	stora	konsekvenser	
för	kulturmiljön	på	en	rad	punkter.	Huvudsakligen	är	det	rivning	av	befintlig	be-
byggelse	som	medför	mycket	stora	konsekvenser.	Att	byggnaderna	inte	försetts	
med rivningsförbud i detaljplanen är dock ett	direkt	resultat	av	att	byggnaderna	
i	dagsläget	inte	längre	bedöms	som	tekniskt	möjliga	att	bevara.	Detta	beror	på	
att	ärendet	har	dragits	i	 långbänk,	att	fastighetsägaren	inte	har	skyddat	bygg-
naderna	från	inläckage	och	att	kommunen	inte	på	ett	tillfredsställande	vis	följt	
upp	detta.

I dagsläget är därmed konsekvenserna av en rivning oundvikliga. Rivning av de 
befintliga	byggnaderna	innebär	mycket	stora	konsekvenser	då	de,	som	fysiska	
byggnadsverk	betraktade,	 utgör	 strategiskt	 viktiga	delar	 av	 riksintressets	 vär-
degrund med avseende på "Badortsepokens byggnader och miljöer". Rivning 
kommer	att	innebära	en	stor	förlust	av	en	sällsynt	välbevarad	Hotell-	och	restau-
ranganläggning	från	förra	sekelskiftet,	vilket	kommer	att	göra	att	badortsepoken	
på	Marstrand	och	den	tidiga	turismens	betydelse	för	staden	svårare	att	förstå.	
Möjligheten	att	utläsa	och	uppleva	riksintresset	försvåras	därmed	på	ett	bety-
dande vis.	I		dagsläget	är	det	dock	inte	längre	är	möjligt	att	skydda	riksintresset	
från	den	skada	som	en	förlust	av	byggnaderna	kommer	att	innebära.	Insatser	
får	 istället	riktas	mot	att	minska	de	negativa	effekterna	av	den	skada	som	en	
rivning	kommer	att	föra	med	sig	-	vilket	detaljplanen	gör	genom	skärpta	utform-
ningsbestämmelser	för	ny	bebyggelse	samt	rekonstruktion	av	Hus	A:s	fasad	mot	
hamnen.	Vad	gäller	byggrätt	A	och	B	bedöms	skydds-	och	utformningsbestäm-
melserna	vara	så	långtgående	som	är	möjligt	i	en	detaljplan.	Detta	till	trots	har	
det	bedömts	att	en	rekonstruktion	av	restaurang	Oscars	fasad,	där	stora	delar	
av	originalmaterialet	kan	komma	att	utföras	som	kopior,	kan	innebära	en	risk	för	
att	fasadens	autenticitet,	charm	och	patina	förtas.	

Genom	skärpta	utformningsbestämmelser	samt	en	generell	egenskapsbestäm-
melse för hela planområdet bedöms konsekvenserna av en ny byggnad på bygg-
rätt	B	(nuvarande	Turisthotellet)	innebära	att	graden	av	konsekvens	har	mildrats	
från	stor	till	måttlig		för	hamnsiluetten	och	trästaden	(Tema	1).	Bestämmelserna	
för	byggrätt	B	är	långtgående	och	innebär	i	princip	rekonstruktion	av	exteriören.	

Även	vad	gäller	byggrätt	C	har	vissa	förtydliganden	gjorts	i	utformningsbestäm-
melsen. Bestämmelsen är visserligen inte lika långtgående som för hus B, men 
här	görs	bedömningen	att	det	inte	är	nödvändigt	att	rekonstruera	fasaden	mot	
Varvsgatan	fullt	ut.	Detta	med	hänsyn	till	dess	mindre	exponerade	läge	samt	då	
de	nya	utformnings-	och	egenskapsbestämmelserna	bedöms	vara	tillräckliga	för	
att	ny	byggnad	ska	ges	en	utformning	som	anpassas	till	sitt	stadsbildsmässiga	
och arkitektoniska sammanhang.

Det	ska	påpekas	att	ovan	beskrivna	konsekvenser	av	förlust	av	de	befintliga	bygg-
naderna	även	kan	antas	uppstå	vid	ett	genomförande	enligt	nollalternativet,	ef-
tersom	rivningslov	troligtvis	kommer	att	lämnas	med	hänsyn	till	byggnadernas	
skick	samt	risker	och	kostnader	kopplade	till	skicket.	Nollalternativet	är	det	stu-
derade	alternativ	som	skulle	medföra	störst	negativ	påverkan	på	kulturmiljön.	

En	gemensam	nämnare	 som	medför	 stora	konsekvenser	 för	kulturmiljön	vad	
gäller	samtliga	alternativ	är	det	långt	gångna	förfallet.	I	vissa	avseenden	är	det	
detta	som	medför	stora	konsekvenser,	snarare	än	detaljplanens	bestämmelser	
eller	förslagens	utformning.	



DEL 2 - Bakgrund & förutsättningar
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Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan (ÖP)
I	ÖP2010	slår	kommunen	 fast	att	 inriktningen	 i	den	 fortsatta	utvecklingen	av	
Marstrand ska vara ”ett medvetet bevarande av den unika kulturmiljön på 
Marstrand, men med syfte att få en levande stad och fler åretruntboende”.

Gällande stadsplan
För	 området	 gäller	 förslag	 till	 ändring	 och	 utveckling	 av	 stadsplan	 för	 del	 av	
Marstrand	i	Kungälvs	kommun,	Göteborgs	och	Bohus	län,	upprättad	1980	(akt	
nr	878).	Stadsplanens	syftet	är	att	bevara	befintlig	bebyggelses	kulturvärden	ge-
nom	att	“ta till vara Marstrands särdrag och söka utveckla stadens historiska, ar-
kitektoniska, sociala och ekonomiska  tillgångar med de medel som stadsplane
institutet medgav”.	Samtliga	byggnader	inom	aktuellt	kvarter	pekades	ut	som	
särskilt	kulturhistoriskt	intressanta	och	viktiga	för	Marstrands	identitet.	

I	stadsplanen	finns	35	st	byggnader	listade	som	särskilt	kulturhistoriskt	intres-
santa	som	ger	Marstrand	sin	karaktär	och	därför	är	viktiga	för	hela	Marstrands	
identitet.	 Avsikten	 med	 listan	 över	 var	 att	 byggnaderna	 skulle	 bevaras	 och	
skyddas	som	byggnadsminnen.	Alla	byggnader	inom	Turisthotellet	(fastigheten	
Marstrand	73:3)	finns	upptagna	på	listan,	men	någon	byggnadsminnesförklaring	
kom	aldrig	till	stånd.	Stadsplanen	innehåller	inte	några	skyddsbestämmelser	vad	
gäller någon av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på Marstrandsön. 
Avsikten	var	att	planhandlingen	skulle	vara	vägledande.	

Stadsplanen	anger	användning	hotell	samt	för	en	av	byggnaderna	bostad.	Den	
innehåller	utformningsbestämmelser	för	all	bebyggelse	på	Marstrandsön	som	
bl	a	anger	att	byggnaders	ytt	re	ska	gestaltas	med	särskilt	beaktade	av	ortens	
särpräglade miljö. 

Riksintresseområde för kulturmiljövården
Marstrand	är	en	kulturmiljö	utpekad	som	ett	område	av	riksintresse	för	kultur-
miljön	 enligt	Miljöbalken	 (1988:808)	 kap	 3.	 Att	 ett	område	 är	 av	 riksintresse	
enligt	Miljöbalken	innebär	att	det	bedöms	ha	så	höga	kulturvärden	att	det	är	

Gräns för riksintres-
set Marstrand O14. 
Länsstyrelsens informa-
tionskarta. 

Utsnitt från gällande 
stadsplan från 1980, 
kv Korvetten. 

av	vikt	för	hela	landet.	Länsstyrelsen	har	definierat	riksintresset	Marstrand	som	
omfattande	flera	epoker	som	är	mer	eller	mindre	fysiskt	tydliga	i	miljön.	En	av	
dessa	epoker	utgörs	av	badhusepoken	där	Societetshuset,	Båtellet	(varmbad-
huset) och Turisthotellet betraktas som de främsta återstående karaktärsbygg-
naderna.	 Länsstyrelsen	 bedömer	 att	 Turisthotellet/Oscars	 är	 en	 av	 de	 mest	
framträdande byggnaderna från Marstrands badortsepok och därigenom en 
väsentlig del av riksintresset. 
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Riksintresse för turism och friluftsliv
Kustområdet och skärgården i Bohuslän utgörs i sin helhet av riksintresse, 
där	 turismens	 och	 friluftslivet	 intressen	 särskilt	 ska	 beaktas.	 Västra	 delen	 av	
Marstrandsön	 är	 utpekat	 som	 riksintresse	 för	 friluftslivet	 och	 naturvården.	
Liksom området söder om Marstrandsön.

Kommunens kulturmiljöprogram
Marstrand	omfattas	av	Kungälvs	kulturmiljöprogram	som	antogs	av	kommunfull-
mäktige	1990.	Programmet	belyser	Marstrand	ur	främst	ett	historiskt	perspektiv	
och ger inga konkreta riktlinjer för bevarandet. Däremot nämns badortsepoken 
som	en	viktig	del	av	Marstrands	historia	som	bör	värnas.	

Föreslagen byggnadsminnesförklaring
Fråga	om	byggnadsminne	av	 samtliga	byggnader	 inom	aktuell	 fastighet	väck-
tes	 2004	 och	 länsstyrelsen	 i	 Västra	 Götalands	 län	 bedömde	 att	 fastigheten	
är synnerligen märkligt och därmed av byggnads minnesklass enligt 3 kap. 
Kulturmiljölagen	 (1988:950).	 Förslag	till	 skyddsföreskrifter	 togs	 fram.	Beslut	 i	
frågan	har	ej	fatt	ats	och	fastighetsägaren	motsätter	sig	en	byggnadsminnesför-
klaring.	Motivet	för	byggnadsminnesförklaringen	är	bl	a	de	stora	kulturhistoriska	
värden som anläggningen har i sig, men också samspelet mellan Turisthotellet 
och Marstrandsbebyggelsen i övrigt. 

Tidigare utredningar
Sedan	2004	har	flera	 antikvariska	utredningar	 rörande	det	 aktuella	 kvarteret	
utförts.	Samtliga	utredningar	konstaterar	att	de	aktuella	byggnaderna	besitter	
ett	mycket	högt	kulturhistoriskt	värde	i	sig	själva	och	som	en	del	av	riksintresset	
Marstrand	-	och	därmed	bör	bevaras.	I	flera	av	utredningarna	har	bedömning	av	
det	tekniska	skicket	ingått	-	se	vidare	under	tekniskt	skick.	I	de	tidiga	utredning-
arna	bedömdes	det	som	möjligt	att,	med	hänsyn	till	det	tekniska	skicket,	bevara	
alla eller merparten av de aktuella byggnaderna. År 2013 bedömdes endast två 
byggnader	vara	möjliga	att	bevara	till	följd	av	det	fortsatta	förfallet.	En	invente-
ring	av	bärighet	och	stadga	gjordes	2015-10-20	av	Integra		vilken	visade	på	flera	
brister	i	byggnadens	konstruktion.	Den	senaste	byggnadstekniska	utredningen,	
utförd	av	Dry-IT	2017-03-28,	har	konstaterat	att	det	 i	dagsläget	 inte	 längre	är	
möjligt	att	bevara	Hus	A	och	C	-	se	vidare	under	tekniskt	skick.	

Tidigare yttranden 
Nedan	återges	delar	av	yttranden	som	kulturvårdande	myndigheter	och	institu-
tioner	lämnade	på	förslag	till	ny	detaljplan för del av Marstrand, Kungälvs Kom-
mun,	för	fastigheten	Marstrand	73:3	-	Granskningshandling	daterad2017-04-20.

Länsstyrelsen
I	 sitt	 yttrande	 från	 2017-05-29	 skriver	 Länsstyrelsen:	 "Länsstyrelsens tidigare 
bedömning om att planförslaget innebär påtaglig risk för riksintresset kvarstår 
fortfarande. Den bedömningen grundades på de slutsatser som fanns i miljö-
konskevensbeskrivningen (MKB)".	De	meddelar	även	att	MKB:n	måste	uppdate-
ras med beaktande av den senaste byggnadstekniska undersökningen som visat 
att	Hus	A	och	C	inte	längre	är	möjliga	att	bevara.	Om	det	tekniska	skicket	skriver	
Länsstyrelsen	att:	"Förfallet av byggnaderna har i allt väsentligt skett parallellt 
med pågående detaljplanearbete, som startades genom beslut i kommunstyrel-
sen 20120620. I en antikvariskteknisk utredning daterad 20130605, konsta-
terades att byggnaderna A och C skulle kunna bevaras. Byggnadernas aktuella 
skick, som enligt den senaste utredningen från 2017-03-28 är mycket dåligt, har 
därmed uppkommit under tiden för planeringsarbetet. Det är inte acceptabelt 
att låta värdefulla byggnader förfalla så att deras bevarande ska bli omöjligt. 
Detta ska vägas in vid bedömning av rimlighet beträffande kostnader för olika 
alternativ".

Bohusläns museum
I	 sitt	yttrande	 från	2017	 skrev	Bohusläns	museum:	 “I det läge som nu är för 
handen kommer en påtaglig skada att ske, och det som man måste inrikta sig på 
är att minska de negativa effekterna av den skada som är på väg att inträffa”.
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Förutsättningar
Befintlig bebyggelse
Fastigheten	är	 idag	bebyggd	med	fem	byggnader	(Hus	A-E),	en	kökslänga	har	
rivits	sedan	tidigare.	Samtliga	byggnader	står	sedan	2004	tomma.

• Hus	A.	Restaurangen	(f	d	restaurang	Oscar)	-	uppförd	1898-99
• Hus	B.	Turisthotellet,	främre	delen	mot	Hamngatan	-	uppförd	1898-99
• Hus	C.	Turisthotellet,	bakre	delen	mot	Varvsgatan	-	uppförd	1898-99
• Hus	D.	1700-talsbyggnaden	
• Hus	E.	Isboden	-	uppförd	1916

Byggnaderna	är	delvis	belägna	kring	en	gård.	Kvarteret	har	haft	samma	disposi-
tion	sedan	uppförandet	av	Turisthotellet	och	restaurangen	i	slutet	av	1800-tal-
et,	med	undantag	för	de	rivna	byggnaderna	(köksflygeln	och	uthus).	

Byggnaderna	på	fastigheten	är,	med	undantag	för	1700-talsbyggnaden,	exem-
pel	på	badortsepokens	arkitektur	-	där	restaurangbyggnaden	(Hus	A)	utgör	den	
viktigaste	karaktärsbyggnaden.	Kvarteret	i	allmänhet,	och	restaurangbyggnad-
en i synnerhet, har mycket höga kulturhistoriska och upplevelsemässiga värden. 
Dessa	värden	är	sedan	tidigare	väl	dokumenterade	och	beskrivna.	

Samtliga	byggnader	har	 fasader	av	 träpanel,	 indelade	 i	 fält	med	omväxlande	
stående	och	liggande	panel	(Hus	B	och	C)	och	omväxlande	panel	och	fjäll	(Hus	
A). 

Mot	 strandpromenaden	 och	 Hamngatan	 vetter	 de	mer	 ståndsmässiga	 bygg-
naderna, restaurangen med sin uppglasade fasad och det på tomt en indragna 
Turisthotellet.	Restaurangen	(Hus	A)	har	alltid	inrymt	publika	delar	så	som	butik	
och på senare år diskotek i markplan, restaurang en trappa upp och en stör-
re festsal på andra våningen. De två övre våningarna är mycket välbevarade. 

Restaurangbyggnaden är kvarterets mest värdefulla byggnad och är en av de 
viktigaste	märkesbyggnaderna	från	badortsepoken	på	Marstrand.	Byggnaden	
är	 oerhört	 välbevarad	 och	 den	 karaktäristiska	 glasade	 fasad	en	 med	 tornet	
är	 ett	 betydelsefullt	 inslag	 i	 stadsbilden,	 både	 från	 vattnet	 men	 också	 från	
Hamnpromenaden.

Turisthotellet	 (Hus	B)	är	 liksom	restaurangbyggnaden	mycket	välbevarad	och	
har en nästan helt intakt planlösning sedan uppförandet. Byggnadens indragna 
läge och mer sparsmakade fasader gör den inte lika framträdande som restau-
rangbyggnaden.	Den	 ingår	dock	som	en	viktig	del	 i	kvarteret	och	är	en	av	 få	
bevarade publika byggnader från badortsepoken. Den sammanlänkade enhet 
som	hotellet	utgör	tillsammans	med	restaurangen	är	också	ett	viktigt	 inslag	 i	
stadsbilden. 

Vy över hamnstråket, till vänster syns restaurangbyggnaden. Foto 2013.
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Turisthotellet	har	inrymt	en	receptionsdel	samt	rum	för	uthyrning	sommartid.	
Planlösningen är bevarad i sin helhet och även merparten av alla snickerier och 
till	viss	del	ursprungligt	möblemang	finns	bevarat.	De	rum	som	är	belägna	mot	
Hamngatan	är	mer	ståndsmässiga.	Rummen	mot	Varvs	gatan	och	 i	den	bakre	
hotellbyggnaden	 (Hus	C)	var	enklare	och	disponerade	på	 likvärdigt	 sätt,	med	
en	liten	hall	som	på	vardera	sidan	rymde	ett	pentry/tvättrum	och	en	garderob	
samt	ett	större	rum/sovrum.	Rummen	är	belägna	utmed	breda	korridorer.	

Det	 äldsta	huset	på	 tomten	är	 från	1700-talet	 (Hus	D)	och	 ligger	på	 gård	en.	
Byggnaden är mycket välbevarad och har en rad bevarade detaljer och en delvis 
bevarad	planlösning.	På	gården	finns	också	en	s	k	isbod	från	1916	(Hus	E)	som	
nyttjats	i	verksamheten	men	också	inrymt	enklare	bostadsrum	för	personalen.		

Tekniskt skick
Byggnaderna,	som	har	varit	tomställda	sedan	2004,	har	under	lång	tid	tillåtits	
förfalla.	Merparten	av	de	tekniska	utredningar	som	utförts	mellan	2005-2013	
har	konstaterat	att	byggnaderna	uppvisar	ett	kraftigt	eftersatt	underhåll	med	
mer	eller	mindre	omfattande	skador.	 I	de	tidiga	utredningarna	pekar	man	på	
att	det	mestadels	rör	sig	om	lokala	skador	som	skulle	vara	fullt	möjliga	att	re-
novera.		År	2013	visade	en	antikvarisk-teknisk	utredning	att	ett	redan	eftersatt	
underhåll hade accelererat. Det ökade förfallet berodde enligt utredningen på 
ett	pågående	 takläckage,	 avsaknad	 av	 fungerande	 takavvattning	 samt	 trasiga	
fönster	och	dörrar.	Detta	har	resulterat	i	mikrobiell	påväxt	i	samtliga	byggnader.	
Trots	att	utredningen	bedömde	samtliga	byggnader	som	mycket	värdefulla	ur	
kulturhistoriskt	perspektiv	sågs	det	med	hänsyn	till	det	tekniska	skicket	inte	som	
möjligt	att	bevara	Hus	B,	D	och	E.	Däremot	bedömdes	ett	bevarande	av	hus	A	
och C som möjligt.

Värt	att	notera	är	således	att	år	2005	bedömdes	samtliga	byggnader	som	möj-
liga	att	bevara,	medan	det	år	2013	till	följd	av	det	fortsatta	förfallet	endast	var	
två	byggnader	(hus	A	och	C)	som	bedömdes	möj	liga	att	bevara	med	hänsyn	till	
det	eftersatta	tekniska	skicket.	Sedan	2013	har	det	tekniska	skicket	försämrats	
ytterligare	då	förfallet	tillåtits	att	fortgå.	En	inventering	av	bärighet	och	stadga	

Hus A, fd Restaurang Oscars (2013). Hus B, fd Turisthotellets främre del 
(2013).

Hus C, fd Turisthotellets annex (2016). Vy från hamnen (2016). 

Hus D, 1700talshuset på gården (2016). Hus E, isboden på gården (2016).



MKB Kulturmiljö: Marstrand 73:3
Antiquum 2017-08-30

20

gjordes	2015-10-20	av	Integra		vilken	visade	på	flera	brister	i	byggnadernas	kon-
struktion.	Den	 senaste	byggnadstekniska	utredningen,	utförd	av	Dry-IT	2017-
03-28,	har	konstaterat	att	skicket	på	Hus	A	och	C	försämrats	jämfört	med	läget	
2013	och	att	det	i	dagsläget	inte	längre	är	möjligt	att	bevara	någon	av	byggna-
derna.	Förfallet	är	pågående	med	bl	a	kraftiga	inläckage	på	flera	ställen,	rasrisk	
av	bärande	konstruktioner,	mycket	 riklig	synlig	mikrobiell	påväxt,	kraftiga	röt-
skadeangrepp samt angrepp av äkta hussvamp, träskadeinsekter osv. I dagslä-
get	är	 rivning	av	befintliga	byggnader	en	oundviklig	 konsekvens	av	bristande	
underhåll.

Gällande stadsplan
Befintlig	stadsplan	är	från	1980	(”Ändring	och	utvidgning	av	stadsplanen	för	del	
av	Marstrand”)	och	syftar	bl	a	till	att		bevara	befintlig	bebyggelses	kulturvärden.

Planbestämmelser för Turisthotellet:
• Användning	Ht	-	hotell	samt	för	Isboden	B	-	bostadsändamål	
• Punktprickad mark får inte bebyggas.
• Plus	jämte	siffra	i	romb	betecknat	område	får	byggnad	uppföras	till	högst	

den	höjd	i	meter	över	grundkartans	nollplan	som	siffran	anger.

Utformningsbestämmelser för alla byggnader på Marstrand:
• Tak	 skall	 utformas	 som	sadeltak	och	ges	 lutning	mot	horisontalplanet	 av	

lägst	30º	och	högst	35º.
• Takmaterial	 skall	vara	 rött	oglaserat	 taktegel	eller,	där	så	prövas	 lämpligt	

med	hänsyn	till	befintliga	förhållanden,	falsad	plåt.
• Frontespis	får	utföras	endast	där	så	prövas	lämpligt.
• Byggnads	yttre	skall	gestaltas	med	särskilt	beaktande	av	ortens	särpräglade	

miljö, vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Byggnads fasad 
skall	utföras	av	trä	och	ges	mild	ljus	färg	som	ansluter	till	ortens	traditionel-
la färger.

Detalj från bevarad väggmålning i Hus A (Restaurang Oscars). Till vänster i bild 
syns restaurangens karakteristiska fasad och torn. 

Fornlämningar
Fastigheten	 ligger	 inom	 fornlämningsområde	 Marstrand	 32:1,	 som	 be-
skrivs	 som	”område	med	medeltida	kulturlager”	och	är	 skyddad	enligt	kap	2	
Kulturmiljölagen.	Alla	 ingrepp	 i	mark	kräver	tillstånd	hos	 länsstyrelsen.	En	ar-
keologisk	förundersökning	har	utförts	under	sommaren	2016.	Inom	förunder-
sökningsområdet	påträffades	stadslager	som	härrör	från	tiden	för	1800-talet.	
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Detaljplaneförslaget och studerade alternativ
Detaljplaneförslaget
Detaljplaneförslaget som bedöms i föreliggande MKB är Detaljplan för bo-
städer och centrumverksamhet inom Marstrand 73:3, i Kungälvs kommun 
(Granskningshandling daterad 2017-10-11).	 Syftet	med	den	nya	detaljplanen	
är	att	bostäder	och	centrumändamål	möjliggörs	på	hela	fastigheten	Marstrand	
73:3.	Eftersom	anläggningen	inte	längre	bedöms	som	möjlig	att	bevara	är	syftet	
också,	 förutom	att	bevara	 restaurangbyggnadens	 fasad,	 även	 att	 i	 stora	drag	
återskapa	den	övriga	bebyggelsens	exteriöra	karaktär	för	att	värna	Marstrands	
bebyggelsestruktur	och	bebyggelsefront	mot	vattnet.		Planförslaget	innebär	att	
22-24	lägenheter	kan	byggas	på	tomten.	Skydds-	och	utformningsbestämmel-
ser	har	 förts	 in	på	plankartan.	De	varsamhetsbestämmelser	 som	det	tidigare	
detaljplaneförslaget (koncept 2016-10-03) innehöll gällande hus A, B och C har 
tagits bort mot bakgrund av byggnadernas tekniska skick som i dagsläget omöj-
liggör	ett	bevarande.	
Detaljplanen	omfattar	huvudsakligen:	
• Ändrad	användning	från	Ht+B	(Hotell	och	Bostad)	till	B+C	(Bostads-	och	cen-

trumändamål, i C ingår hotelländamål).
• Detaljplanen	möjliggör	 att	 befintliga	 byggnader	 rivs	 och	 ersätts	med	 nya	

byggnader	som	ersätter	samtliga	byggnader	på	fastigheten	(med	undantag	
för restaurang Oscars fasad mot hamnen). 

• Rivningsförbud	 och	 skyddsbestämmelser	 för	 fasad	 och	 torn,	 Hus	 A,	mot	
Hamngatan.

• Generella	egenskapsbestämmelser	för	hela	planområdet	samt	utformnings-	
bestämmelser	för	Hus	A,	B	och	C	-	med	syfte	(enligt	planbeskrivningen)	att	
säkerställa de kulturvärden, vad gäller byggnadernas skala, placering och 
utformning,	som	ryms	inom	fastigheten	Marstrand	73:3	och	därmed	skydda	
riksintresset från påtaglig skada. 

• Byggnads-	och	nockhöjder	har	justerats	för	att	överensstämma	med	befint-
liga	byggnader.	Dock	har	byggnadshöjden	höjts	vad	gäller	den	tidigare	rivna	
kökslängan	(Hus	F).

• En	mindre	utökning	av	byggrätter	på	gården	-	gällande	den	byggrätt	där	den	
fd	kökslängan	tidigare	stod.	

Studerade alternativ 
I	miljökonsekvensbeskrivningen	bedöms,	utöver	planförslaget,	endast	ett	alter-
nativ	-	nämligen	nollalternativet.	Nollalternativet	speglar	en	sannolik	utveckling	
av	miljön	i	det	fall	aktuell	plan	inte	genomförs.	Det	innebär	att	detaljplanearbe-
tet	avslutas	och	att	fastighetsägaren	får	förelägganden	om	att	hålla	fastigheten	
i	vårdat	skick.	Med	hänsyn	till	det	eftersatta	skicket,	och	att	byggnaderna	inte	
längre	 är	möjliga	 att	bevara	till	 följd	 av	 det	 accelererande	 förfallet,	 kommer	
dock	 frågan	 om	 rivning	 att	 aktualiseras.	 Vid	 en	 rimlighetsbedömning	 utifrån	
byggnadernas	värde	i	sitt	nuvarande	skick,	de	risker	som	är	förenade	med	dess	
skick	och	de	kostnader	som	det	 innebär	att	säkra	byggnaderna,	medges	med	
största	sannolikhet	rivningslov.	Sen	kommer	fastighetsägaren	att	få	bygga	nytt	
enligt gällande detaljplan, dvs hotelländamål.

Ett	 tidigare	 studerat	 bevarandealternativ,	 innebärande	 att	 Hus	 A	 (restaurang	
Oscars)	och	Hus	C	 (Annexet)	bevaras	medan	Hus	B	 (hotellets	 främre	del)	 rivs	
och	ersätts	med	en	ny	byggnad	med	rekonstruerad	fasad	och	Hus	D	och	E	rivs	
och	ersätts	med	nya	gårdsbygg	nader,	har	utgått	ur	MKB:n.	Detta	eftersom	det	
inte längre anses	möjligt	att	bevara	Hus	A	och	C	till	följd	av	att	förfallet	tillåtits	
fortgå	 och	 att	 kommunen	 inte	 på	 ett	tillfredsställande	 vis	 följt	 upp	 detta	 se-
dan	bevarandealternativet	 togs	 fram	år	2013.	Med	hänsyn	till	 detta	 samt	då	
detaljplaneförslaget	 daterat	 2017-04-20	 reviderats	 så	 att	 egenskaps-	 och	 ut-
formningsbestämmelserna	nu	är	skärpta	och	bedöms	som	tillräckliga	för	att	nya	
byggnader	ska	ges	en	utformning	som	anpassas	till	sitt	stadsbildsmässiga	och	
arkitektoniska	 sammanhang,	 har	 bevarandealternativet	 utgått	 ur	miljökonse-
kvensbeskrivningen. 

De studerade alternativen presenteras mer utförlig i del 4, 5 och 6. 
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Metod och bedömningsgrunder
Kulturhistoriskt värde
Den	 i	 föreliggande	 rapport	 sammanfattande	 kulturmiljöbeskrivningen	 base-
ras	på	tidigare	utarbetade	och	mer	omfattande	utredningar	framtagna	av	bl	a	
White	år	2011	samt	av	Antiquum	AB	år	2013.	Värderingen	utgår	från	platsspe-
cifika	miljöaspekter	 av	 strategisk	betydelse	 för	områdets	 kulturhistoriska	och	
upplevelsemässiga	kvaliteter,	strukturerade	i	ett	antal	utvärderingskategorier/
teman. 

Bedömningsmodell
MKB:n utgår ifrån vedertagna bedömningsmodeller. I rapporten beskrivs och 
miljöbedöms detaljplaneförslaget med dess konsekvenser. Redovisad bedöm-
ning	av	konsekvenser	för	kulturmiljön	har	skett	utifrån	nuvarande	kunskap	om	
projektets olika delar och med följande bedömningssystem. 

Graden	av	effekt	bedöms	i	skalan:
• Ingen
• Liten
• Måttlig
• Stor

Graden av påverkan är beroende av vilket värde som det berörda objektet
har.	En	miljöaspekts	värde	bedöms	i	skalan:
• Litet kulturhistoriskt värde
• Stort	kulturhistoriskt	värde
• Mycket stort kulturhistoriskt värde

Konsekvenser bedöms i skalan:
• Ingen
• Marginell
• Måttlig
• Stor
• Mycket stor

För	 de	miljöaspekter	 där	 det	 finns	 negativa	 konsekvenser	 som	 är	 stora	 eller	
mycket	stora	bedöms	det	föreligga	en	risk	att	ett	fullständigt	genomförande	av	
planen medför betydande miljöpåverkan. Betydande miljöpåverkan anses alltså 
upp	nås	då	konsekvenserna	är	stora	eller	mycket	stora.	Dock	kan	flera	måttliga	
konsekvenser	sammantaget	och/eller	tillsammans	med	redan	skedd	skada	ock-
så medföra en betydande miljöpåverkan.

Kumulativa effekter
Till	planförslagens	konsekvenser	vägs	tidigare	skador	på	värdena	in	liksom	för-
väntade	effekter	av	tillkommande	åtgärder.	Det	handlar	om	hur	en	åtgärd	till-
sammans	med	andra	pågående,	tidigare	och	 framtida	verksamheter/åtgärder	
påverkar miljön. 
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Marstrand är av riksintresse för kulturmiljövården - Marstrand O 14 - enligt 
Miljöbalkens	3	kap	6§.	Riksintresset	 innebär	att	helhetsmiljön	 i	Marstrand	är	
skyddsvärd	ur	 ett	nationellt	 perspektiv.	Avsikten	med	 riksintresseområden	 är	
att	ge	en	signal	om	att	här	finns	så	höga	värden	att	kulturmiljön	har	tolkningsfö-
reträde	mot	motstående	intressen.	Länsstyrelsen	har	motiverat	riksintresset	på	
Marstrand på följande vis: 

“Småstadsmiljö av medeltida ursprung i skydd av Carlstens fästning, som visar 
utvecklingen från betydelsefull handelsplats och militär stödpunkt i en orolig 
gränsbygd, till fashionabel kunglig badort under 1800talets andra hälft.  

Uttryck för riksintresset: 
Bevarade drag av medeltidens planmönster och regleringar under 1600ta-
let och senare. Gatunät, tomtfigurer, öppna platser. Försvarsanläggningarna, 
främst Carlstens fästning från 1600talet med utanverk från 183457. Kyrka med 
medeltida anor, rådhus och bostadsbebyggelse i trä från 1700och 1800talen. 
Badortsepokens byggnader och miljöer. Gaturummens prägel, med stenlägg-
ning och staket. Kajer och hamnmiljöer. Bebyggelsens skala och karaktär samt 
uttryck för stadens spridning av verksamheter och sociala skiktning. Trädgårdar 
och planteringar. Carlstens fästnings silhuett.”  

De centrala begreppen i riksintressebeskrivningen är:
-	Medeltidens	planmönster
-	Stadsplaneregleringar	under	1600-talet	och	framåt
- Bebyggelsestrukturen
- Försvarsanläggningarna
-	Kyrkan	med	medeltida	anor
- Rådhuset
-	Bostadsbebyggelse	i	trä	från	1700-1800-talen

Kulturhistoriskt värde 
- Badortsepokens byggnader och miljöer
- Gaturummets prägel
- Kajer och hamnmiljöer
- Bebyggelsens skala och karaktär
-	Uttryck	för	stadens	spridning	av	verksamheter	och	social	skiktning
- Trädgårdar och planteringar
-	Carlstens	fästnings	siluett

Av ovan nämnda begrepp är de som har understrukits av särskild vikt när det 
gäller	den	aktuella	fastigheten.	

Sedan	riksintressenas	tillkomst	har	ett	återkommande	problem	varit	att	riksin-
tressebeskrivningarna är otydliga och deras värde dåligt preciserade. Vid större 
exploateringar	i	riksintresseområden	har	man	därför	på	många	håll	i	Sverige	ar-
betat	med	att	ta	fram	fördjupade	riksintressebeskrivningar.	Avsikten	med	dessa	
är	att	ge	ökad	kunskap	och	platsspecifika	beskrivningar	som	fungerar	som	stöd	
i	planprocesserna.	En	fördjupning	av	riks	intresset	Marstrand	utfördes	av	White	
år	2011,	på	uppdrag	av	Ernst	Rosén	AB.	Syftet	med	denna	kulturmiljöbeskriv-
ning	var	att	tydliggöra	de	egenskaper	och	värden	som	konstituerar	riksintresset	
för	kulturmiljövården.	I	den	antikvariskt-tekniska	utredningen	från	2013	(upp-
rättad	av	Antiquum	AB)	gjordes	en	precisering	av	den	aktuella	fastighetens,	och	
de enskilda byggnadernas, kultur historiska värden och roll för riksintresset. 

Den	 sammanfattande	 kulturmiljöbeskrivningen	 på	 följande	 sidor	 baseras	 på	
dessa	tidigare	utarbetade	och	mer	omfattande	utredningar.	Det	är	mot	dessa	
kulturhistoriska	 värden	 som	 föreslagna	 åtgärder	 konsekvensbedöms.	 För	 att	
möjliggöra	en	analys	och	bedömning	av	de	olika	studerade	alternativen	i	MKB:n	
har	värdena	strukturerats	och	kategoriserats	i	ett	antal	teman	kopplade	till	den	
aktuella	fastigheten	som	såväl	byggnadsverk	som	en	del	i	stadsbilden.
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Tema 1) Hamnsiluetten och trästaden med stora identitets- 
och symbolvärden
Det aktuella kvarteret är en del av det i sin helhet kulturhistoriskt värdefulla 
Marstrand. Marstrands värde ligger huvudsakligen i dess långa historia från 
1200-talet	och	framåt	som	går	att	avläsa	 i	 stadsmiljön	–	1600-talets	 fästning,	
1700-talets	 trähusbebyggelse,	 sekelskiftets	 påkostade	 trävillor	 och	 publika	
byggnader	etc.	Marstrands	tydliga	stadsformation,	krönt	av	fästningens	skarpa	
kontur	är	en	både	vacker	och	märklig	syn,	som	har	bidragit	till	öns	attraktions-
kraft	som	turist-	och	besöksmål.	Vyn	över	kajen	med	den	kompakta	träbebyg-
gelsen, med påkostade trähus som vänder sina fasader mot havet, som kröns av 
Carlstens	fästning	och	dess	dominerande	siluett	är	en	central	del	i	Marstrands	
karaktär. 

Marstrand är också en av Nordens mest välbevarade trästäder belägen på en 
liten	ö	i	direkt	kontakt	med	det	öppna	västerhavet.	Trästaden	med	måttfull	ska-
la,	koncentrerad	stadskärna,	panelarkitektur	och	en	integration	mellan	bostä-
der	och	arbetsplatser	har	länge	varit	en	uppskattad	boende-	och	besöksmiljö.	
Träbyggnaderna	i	det	aktuella	kvarteret	bidrar	starkt	till	Marstrands	karaktär	av	
genuin	trästad	med	historisk	förankring.	Restaurangbyggnaden	(Hus	A)	och	den	
främre	delen	av	Turisthotellet	(Hus	B)	utgör	en	del	av	den	betydelsefulla	bebyg-
gelsefronten	som	möter	besökare	och	turister	vid	ankomst	till	Marstrand.	Dess	
exponerade	läge	gör	dem	till	symbolbyggnader	med	betydelse	för	Marstrands	
attraktionskraft	och	identitet,	detta	gäller	i	synnerhet	för	restaurangens	karak-
teristiska	exteriör.	Läget	vid	vattnet	på	kajens	södra	del	nära	färjans	angörings-
plats	gör	att	det	är	en	av	de	första	byggnader	som	fångar	besökarens	blick.	Då	
kajstråkets	karaktär	mot	söder	under	senare	tid	förändrats	genom	nybyggnader	
har de kvarvarande historiska träfasaderna en avgörande betydelse för stadsbil-
den	och	upplevelsen	av	hamnpromenaden.	Hamnsiluetten	och	den	välbevarade	
trästaden	har	ett	mycket	högt	kulturhistoriskt	värde	och	utgör	en	bärande	del	av	
Marstrand som riksintresse för kulturmiljövården. 

Det norra hamnstråket med tidstypisk trähusbebyggelse, krönt av Carlstens fästning. 

Det södra hamnstråket, delvis förvanskat med modern bebyggelse.  
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Tema 2) Viktiga representanter från badortsepoken
Under	1800-talet	blev	det	populärt	bland	 landets	socitetsfamiljer	att	åka	och	
drickra	 brunn	 och	 det	 etablerades	 flera	 sk	 badanstalter.	Marstrand	 är	 en	 av	
Sveriges	mest	 kända	 badorter	 och	 är,	 tillsammans	med	 Gustavsberg	 utanför	
Uddevalla, den mest välbevarade badorten på västkusten. Badortsepoken och de 
spår	den	lämnat	efter	sig	i	bebyggelsemiljön	utgör	en	bärande	del	av	Marstrand	
som riksintresse för kulturmiljövården. Turisthotellet är en av sex större publi-
ka byggnader som uppfördes för badgästerna under den oscarianska eran på 
1880-90	talen.	Två	av	dessa	har	redan	rivits.	De	fyra	kvarvarande	byggnaderna	
(Båtellet,	 Societetshuset,	 Grand	Hotell	 och	Marstrands	 Turisthotell)	 utgör	 en	
mycket värdefull och omistlig rest med avgörande betydelse för upplevelsen 
och förståelsen av Marstrand som gammal badort. I synnerhet är restaurangen 
en	viktig	symbolbyggnad	för	badortsepoken	och	är	starkt	präglad	av	badorts-
epokens	ideal.	Byggnaden	är	en	mycket	viktig	värdebärare	i	riksintresset.	Dess	
karaktäristiska	och	originella	yttre	med	torn	och	glasade	fasader	bidrar	i	mycket	
hög	utsträckning	till	Marstrands	 identitet	 som	badort.	Dess	 välbevarade	 inre	
med	luftig	sommarmatsal	och	spegelsal/dansrestaurang	är	skapade	för	att	vara	
lockande	 rum	 för	 fester	 och	 lustfyllt	 nöjesliv.	 Även	hotelldelen	 är	 välbevarad	
med	en	intakt	rumsindelning	och	flera	originaldetaljer.	Hotellet	är	vidare	en	av	
få bevarade publika byggnader från badortsepoken.

Att	anläggningen	som	helhet	tillkom	på	initiativ	av	kung	Oscar	II	ger	även	den	
ett	stort	personhistoriskt	värde.	Marstrands	Turisthotell	med	restaurang	utgör	
därtill	en	både	interiört	och	exteriört	sällsynt	välbevarad	hotell-	och	restaurang-
anläggning	från	förra	sekelskiftet.		

Båtellet varmbadhus Societetshuset

Grand hotell Turisthotellet

Bevarade publika anläggningar från Marstrands badortsepok
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Tema 3) Samhälls- och socialhistoriska värden 
Martrands	turisthotell	samt	restaurang	som	anläggning	har	ett	stort	samhälls-
historiskt	värde.	Hotell-	och	restauranganläggningen	visar,	tillsammans	med	so-
cietetshuset	 och	 varmbadhuset,	 tydligt	 på	 den	tidiga	 turismens	 karaktär	 och	
dess	betydelse	 för	staden.	Anläggningen	fungerade	som	en	socialt	viktig	mö-
tesplats	där	man	träff	ades	på	kvällarna	för	dansaftnar,	konserter	och	middagar.	
Miljön visar också hur byggnader av denna typ var disponerade kring sekelskif-
tet	1900	med	en	 tydlig	hierarkisk	ordning.	Det	samhällshistoriska	värdet	om-
fattar	berättelser	om	allt	från	överklassens	påkostade	rum	med	havsutsikt	och	
enklare	2:klassrum	till	de	spartanska	 levnadsförhållanden	som	var	vardag	 för	
hotellets anställda i de enkelt inredda bostäderna i bl a isboden. 

Tema 4) Byggnads- och arkitekturhistoriska värden
Det aktuella kvarteret rymmer stora byggnads- och arkitekturhistoriska värden 
genom	sin	tidstypiskt	utformade	bebyggelse	som	genomgått	mycket	få	föränd-
ringar	 från	 uppförandet	 fram	 till	 idag.	 Detta	 gäller	 såväl	 1700-talshuset	 som	
turisthotellets	 byggnader	 från	 sekelskiftet.	 Samtliga	 byggnader	 är	 välbevara-
de	såväl	exteriört	 som	 interiört.	Hotellet	och	 restaurangen	har	en	karaktäris-
tisk	utformning	i	olika	arkitektoniska	stilar	så	som	schweizeristilen,	jugend	och	
nationalromantik.	Det	finns	en	tydlig	uppdelning	mellan	den	påkostade,	sirligt	
utformade	huvudfasaden	med	mycket	glas	och	den	enklare	mer	anspråks	lösa	
gårdsfasaden.	Varje	hus	har	sina	typiska	karaktärsdrag	men	Hus	A	(restaurang-
en) får betecknas som särskilt unik i sin framtoning med spröjsade fönsterband 
och	markerat	torn.	Gårdsrummet	har	vackra	stenläggningar	och	en	intim	karak-
tär	som	delvis	gått	förlorad	i	o	m	rivningen	av	köksflygeln.	

• Hus	A	(fd	restaurang	Oscars)	är	mycket	välbevarad	och	tidstypiskt	utformad	
såväl	exteriört	som	 interiört,	och	besitter	mycket	höga	byggnads-	och	ar-
kitekturhistoriska	värden.	Den	karakteristiska	glasade	fasaden	med	tornet	
är	 av	 särskilt	 värde.	 Planlösningen	 är	till	 stora	delar	 intakt	 och	 i	 interiör-
en	finns	flera	ursprungliga	detaljer	i	form	av		snickerier,	dörrblad,	kaminer,	
pärlspontsklädda	 väggar	och	 tak,	bräd-	och	parkettgolv,	 väggmålning,	ur-
sprungliga trappor mm.

• Hus	B	(Turisthotellets	främre	del)	är	välbevarat	såväl	exteriört	som	interiört	
och	 besitter	 höga	 arkitektur-	 och	 byggnadshistoriska	 värden.	 Takets	 fjäll-
täckning	och	de	vackert	utformade	takkuporna	utgör	särskilt	viktiga	inslag.	I	
interiören är i princip alla byggnads detaljer ursprungliga från uppförandet. 

• Hus	 C	 (Annexet)	 har	 ett	 stort	 värde	 genom	 sin	 välbevarade	 exteriör	 och	
helt	 intakta	invändiga	planlösning.	Den	utgör	ett	gott	exempel	på	en	enk-
lare	arkitekonisk	 gestaltning	 från	 sekelskiftet.	 I	 interiören	är	 i	 princip	alla	
byggnads detaljer ursprungliga från uppförandet. 

• HUS	D	(1700-talshuset)	har	ett	mycket	stort	byggnadshistoriskt	värde	då	den	
är en av endast två bevarade 1700-talsbyggnader på Marstrand. Byggnaden 
är	välbevarad	såväl	ut-	som	invändigt.	 I	 interiören	finns	flera	ursprungliga	
1700-talsdetaljer så som brädgolv, kakelugn, bakung, spegeldörrar mm. 

• Hus	E	(Isboden)	har	en	enkel	karaktär,	men	besitter	ett	visst	byggnadshist-
oriskt	värde	genom	sin	funktion.	Byggnaden	är	välbevarad	både	exteriört	
och interiör. 

Tema 5) Rester av Porto-Francotiden och 1700-talet 
I	 det	 aktuella	 kvarteret	 finns	 en	 av	 endast	 två	 kvarvarande	 bostadshus	 från	
1700-talet	bevarade.	Detta	har	flyttats	till	Marstrand	och	har	enligt	källor	fung-
erat	som	bostad	åt	stadens	borgmästare.	Byggnaden	speglar	tiden	före	badort-
sepoken	och	är	mycket	välbevarad	med	en	tidstypiskt	utformad	exteriör	samt	
ursprunglig	planlösning	och	detaljer	så	som	kakelugnar.	Den	har	ett	stort	kultur-
historiskt	värde	genom	sin	ålder	och	tidstypiska	utformning.	

Tema 6) Riksintresse för friluftsliv
Marstrandsön	 ingår	 i	 riksintresse	för	friluftslivet	genom	sina	särskilt	goda	för-
utsättningar	 för	 berikande	upplevelser	 i	 natur	 och	 kulturmiljö	 samt	dess	 för-
utsättningar	 för	 friluftsaktiviteter.	Marstrand	är	ett	av	de	mest	 frekventerade	
friluftsområdena	i	 landet	och	utgör	även	ett	betydande	mål	för	 internationell	
turism.	Öns	kulturhistoria	är	en	bärande	del	av	riks	intresset	för	friluftslivet	då	
det	lockar	många	besökare	till	platsen.	Även	tillgången	till	byggnader	för	publik	
verksamhet som gynnar orten som turist- och besöksmål är av betydelse.



DEL 3 - Slutsatser & bedömning av miljöpåverkan
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Slutsatser
Nedan	återfinns	MKB-arbetets	sammanfattande	bedömning	av	miljöpåverkan	
samt en samlad konsekvensbedömning av detalj planeförslaget. I uppdraget har 
även	 ingått	att	 studera	och	 konsekvensbedöma	ett	nollalternativ.	Dessa	 jäm-
förs	under	rubriken	“Jämförelse av planförslaget och studerade alternativ”.	Ett	
tidigare	bevarandealternativ	har	utgått	ur	MKB:n	då	byggnaderna	 inte	 längre	
bedöms	möjliga	att	bevara.	Resonemang	kring	detta	förs	under	samma	rubrik.	
Slutsatserna	avslutas	med	ett	avsnitt	med	rekommendationer	inför	fortsatt	de-
taljplanearbete	och	åtgärder	för	att	mildra	miljöpåverkan.	Konsekvensbedömning	
har gjorts mot områdets kulturhistoriska och upplevelse mässiga kvaliteter (se i 
kapitlet	“Kulturhistoriskt	värde”).		

Bedömning av miljöpåverkan
Ett	genomförande	av	föreslagen	detaljplan	har	bedömts	medföra	stora	negativa	
konsekvenser för kulturmiljön och riksintresset för kulturmiljövården på en rad 
punkter.	Huvudsakligen	är	det	avsaknaden	av	skydd	av	befintlig	kulturhistoriskt	
värdefull bebyggelse - och därmed rivning av densamma - som medför myck-
et stora och stora konsekvenser. Avsaknaden	 av	 rivningsförbud	 för	 befintliga	
byggnader	är	dock	ett	resultat	av	att	byggnaderna	i	dagsläget	inte	längre	anses	
vara	tekniskt	möjliga	att	bevara	till	följd	av	att	de	under	lång	tid	tillåtits	förfalla.	
Det tekniska skicket har förvärrats avsevärt under planarbetet då byggnaderna 
stått	utan	 underhåll.	 Att	 införa	 rivningsförbud	 ses	 därför	 inte	 längre	 som	ett	
alternativ	-	konsekvenserna av en rivning är därmed oundvikliga. Rivning av de 
befintliga	byggnaderna	innebär	mycket	stora	konsekvenser	då	de,	som	fysiska	
byggnadsverk	betraktade,	utgör	strategiskt	viktiga	delar	av	riksintressets	värde-
grund - med avseende på "Badortsepokens byggnader och miljöer".	En	förlust	
av	byggnaderna	innebär	att	möjligheten	att	utläsa	(fysist)	och	uppleva	(visuellt)	
riksintresset	försvåras	på	ett	betydande	vis. 

Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården skall skyddas mot åtgärd-
er	som	påtagligt	kan	skada	kulturmiljön	(Miljöbalken	3	kap	1,6	§§).	I	detta	fall	
är	det	dock	inte	längre	möjligt	att	skydda	riksintresset	från	den	skada	som	en	

förlust	av	byggnaderna	kommer	att	innebära.	Insatser	får	istället	riktas	mot	att	
minska	de	negativa	effekterna	av	den	skada	som	en	rivning	kommer	att	föra	med	
sig	-	vilket	detaljplanen	delvis	gör	genom	skärpta	utformningsbestämmelser	för	
ny	bebyggelse	samt	rekonstruktion	av	Hus	A:s	fasad	mot	hamnen.	Vad	gäller	hus	
A	och	B	bedöms	skydds-	och	utformningsbestämmelserna	vara	så	långtgående	
som	är	möjligt	i	en	detaljplan	för	att	minska	negativ	påverkan	på	den	känsliga	
stadsbilden.	Detta	till	 trots	 innebär	dock	 rekonstruktion	av	 restaurang	Oscars	
fasad	att	stora	delar	av	originalmaterialet	kan	komma	att	utföras	som	kopior,	
vilket	kan	innebära	en	risk	för	att	fasadens	autenticitet,	charm	och	patina	förtas.	
Lika	så	kan	en	nybyggnad	på	byggätt	B	(fd	Turisthotellet)	komma	att	påverka	den	
känsliga bebyggelsefronten mot hamnen trots de strikta planbestämmelserna.

Vad	gäller	byggrätt	C	är	bestämmelserna	inte	lika	långtgående	som	för	hus	B,	
men	här	görs	bedömningen	att	det	 inte	är	nödvändigt	att	 rekonstruera	 fasa-
den	mot	Varvsgatan	fullt	ut.	Detta	med	hänsyn	till	dess	mindre	exponerade	läge	
samt	då	de	nya	utformnings-	och	egenskapsbestämmelserna	bedöms	vara	till-
räckliga	för	att	ny	byggnad	ska	ges	en	utformning	som	anpassas	till	sitt	stadsbild-
smässiga och arkitektoniska sammanhang.
 
Detaljplanens påverkan på kulturmiljön är dock mindre än om planändringen 
inte	genomförs,	dvs.	 i	nollalternativet.	Detta	eftersom	gällande	stadsplans	ut-
formningsbestämmelser	lämnar	ett	mycket	stort	utrymme	för	tolkning	och	där-
med	inte	säkerställer	att	ny	bebyggelse	utformas	med	hänsyn	till	den	känsliga	
miljöns karaktär.

Samlad konsekvensbedömning
De	värden	som	vid	ett	genomförande	av	föreslagen	detaljplaneändring	blir	mest	
utsatta	 för	 stora	 konsekvenser	 är	 1)	 Hamnsiluetten	 och	 trästaden	med	 stora	
identitets-	och	symbolvärden	2)	Viktiga	representanter	från	badortsepoken	3)	
Samhälls-	och	socialhistoriska	värden	samt	4)	Byggnads-	och	arkitekturhistoris-
ka	värden.	 Samtliga	av	dessa	värdeteman	utgör	 viktiga	delar	 av	 riksintresset,	
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varav tema 1-2 utgör bärande delar av riksintresset. Nedan ges en samlad kon-
sekvensbedömning av detaljplaneförslaget, vilken bedömningen av miljöpåver-
kan ovan grundar sig på. 

Befintlig bebyggelse
Samtliga	byggnader	inom	fastigheten	besitter	mycket	höga	kulturhistoriska	vär-
den,	vilka	är	direkt	kopplade	till	riksintresset	för	kulturmiljövården.	De	kultur-
historiska	värdena	är	dels	knutna	till	byggnadernas	roll	i	stadsbilden	(dvs	exteri-
örernas	betydelse	som	en	del	av	vyn	och	upplevelsen	mot	Marstrand),	dels	till	
deras	funktion	som	historiska	dokument	som	berättar	om	badortsepoken,	arki-
tektoniska	ideal,	hur	människor	har	turistat,	bott	och	arbetat	mm	(dvs	befintliga	
byggnaders	betydelse	som	byggnadsverk).	Detaljplanen	säkerställer	inte	att	be-
fintliga	byggnader	bevaras	och	de	värden	som	är	direkt	kopplade	till	de	befintli-
ga	byggnaderna	tas	inte	tillvara,	utan	huvudsakligen	är	det	stadsstruktur	en	som	
värnas. I dagsläget är det dock inte, enligt den senaste tekniska utredningen, 
möjligt	att	bevara	någon	av	de	befintliga	byggnaderna	då	deras	tekniska	skick	
förvärrats	 avsevärt	under	planarbetet.	 Trots	detta	måste	ändå	 rivning	 konse-
kvensbedömas då byggnaderna utgör en bärande del av riksintresset för kultur-
miljövården	som	fysiska	uttryck	för	riksintresses	värdegrund	"Badortsepokens 
byggnader och miljöer".

Rivning	av	de	befintliga	byggnaderna	kommer	att	innebära	en	stor	förlust	av	en	
sällsynt	välbevarad	Hotell-	och	restauranganläggning	från	förra	sekelskiftet,	vil-
ket	kommer	att	göra	att	badortsepoken	på	Marstrand	och	den	tidiga	turismens	
betydelse	för	staden	blir	svårare	att	förstå.	Likaså	kommer	en	rivning	 innebä-
ra	att	stora	byggnads-	och	arkitekturhistoriska	värden	går	förlorade.	Här	spelar	
restaurangbyggnaden	och	hotellets	byggnader	(Hus	A,	B	och	C)	en	avgörande	
roll, men även gårdsbebyggelsen har betydelse för förståelsen för turistanlägg-
ningen.	De	kulturhistoriska	värdena	är	knutna	till	såväl	de	tidstypiskt	utformade	
exteriörerna som de välbevarade interiörerna med bl a restaurang Oscars luf-
tiga	sommar	salar	skapade	för	ett	lustfyllt	nöjesliv,	hotellbyggnadernas	 intakta	
rumsindelning, 1700-talshuset med sina många originaldetaljer och isbodens 

Restaurang Oscars karakteristiska fasad och torn (2013). 
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har	tidigare	bedömts	som	möjliga	att	bevara.	År	2005	bedömdes	samtliga	bygg-
nader	som	möjliga	att	bevara,	år	2013	bedömdes	Hus	A	och	C	som	möjliga	att	
bevara,	medan	det	i	dagsläget	inte	längre	är	någon	som	är	tekniskt	möjlig	att	
bevara. 

Risk för förlorad autenticitet fd restaurang Oscars
Fd	 restaurang	 Oscars	 (Hus	 A)	 betydelsefulla	 träfasad	 och	 torn	 mot	 hamnen	
förses genom detaljplanen med rivningsförbud och en skyddsbestämmelse 
i	 syfte	 att	 bevara	 fasaden	 och	 dess	 säregna	 uttryck.	 Enligt	 bestämmelserna	
får	 originalmaterial,	 vid	 dess	 tekniska	 livslängs	 slut,	 ersätts	 av	 exakta	 kopior.	
Originalmaterialet	är	en	stor	del	av	byggnadens	kulturhistoriska	värde.	En	re-
konstruktion	med	nytt	material	innebär	att	autenticiteten	går	förlorad,	att	bygg-
nadens	charm	och	patina	försvinner	vilket	påverkar	det	kulturhistoriska	värdet	
negativt.	Det	skall	dock	påpekas	att	med	hänsyn	till	byggnadens	tekniska	skick	
är	möjligheterna	att	bevara	originalmaterialet	mycket	små.	Rivning/demonte-
ring	 av	 träfasad	mot	Hamngatan,	 inkl.	 fönster	 och	övrigt	 snickeri	 i	 fasaden,	 i	
samband med ombyggnad av den murade sockelvåningen, sanering av träfasad 
till	följd	av	det	eftersatta	skicket	mm	kommer	med	stor	sannolikhet	att	orsaka	
skador	på	originalmaterialet.	Med	hänsyn	till	omfattande	röt-	och	mögelskador	
kommer sannolikt mycket originalmaterial behöva bytas ut.

Utformning av ny byggnad på byggrätt B
Detaljplanen	medger	uppförande	av	ny	bostadsbebyggelse	 i	ett	mycket	käns-
ligt	bebyggelsestråk	med	hög	exponeringsgrad.	Genom	skärpta	utformningsbe-
stämmelser samt en generell egenskapsbestämmelse för hela planområdet som 
anger	att	”Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktade av ortens sär-
präglade miljö, vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Nya bygg-
nader ska utformas så att de inordnar sig i den känsliga miljön…” bedöms kon-
sekvenserna	en	ny	byggnad	på	byggrätt	B	(nuvarande	Turisthotellet)	innebära	
att	graden	av	konsekvens	har	mildrats	från	en	stor	till	en	måttlig	konsekvens	för	
hamnsiluetten	och	trästaden	(Tema	1).	Bestämmelserna	för	byggrätt	B	är	långt-
gående	och	närmar	sig	rekonstruktion	med	avseende	på	bl	a	skala,	utformning	

enkelt inredda bostäder som visar de anställdas villkor. Konsekvensen av rivning 
kan	inte	mildras	genom	att	en	fasad	rekonstrueras	eller	genom	skärpta	utform-
ningsbestämmelser	för	ny	bebyggelse	eftersom	värdet	är	knutet	till	de	fysiska	
byggnaderna.	Däremot	kan	skydds-	och	utformningsbestämmelserna	minska	de	
negativa	effekterna	vad	gäller	påverkan	på	den	känsliga	stadsbilden.

Sedan	tidigare	har	redan	två	av	totalt	sex	publika	anläggningar	från	badortsepok-
en	på	Marstrand	rivits.	En	rivning	av	de	aktuella	byggnaderna	medför	därmed	
kumulativa	effekter	som	innebär	att	badortsepoken	på	Marstrand	ytterligare	ur-
holkas	och	försvagas.	Eftersom	badortsepoken	är	en	bärande	del	av	riksintresset	
för kulturmiljövården bedöms konsekvenserna som mycket stora.  

I	bilaga	2	till	planhandlingen	”Bakgrundsbeskrivning	Marstrand	73:3	2016-10-
05”	har	Kungälvs	kommun	förtydligat	sina	ställningstaganden	kring	den	befint-
liga	bebyggelsen.	Man	skriver	att:	”Restaurangbyggnaden Oscars har det allra 
högsta värdet och anses som varande omistlig. Den har därför i delar försetts 
med rivningsförbud.[…] Genom att med rivningsförbud skydda träfasaden mot 
Hamngatan vill kommunen tydliggöra vari det huvudsakliga värdet i byggna-
den, relativt riksintresseanspråket, ligger.[…] Före detta Turisthotellet har också 
det ett högt värde men är tekniskt sett i mycket dåligt skick. Kommunen gör 
bedömningen att det inte är rimligt att lägga rivningsförbud på en byggnad som 
i princip dömts ut, också av antikvarie och alltså inte har förutsättningarna för 
att bevaras.[…]För övriga byggnader gör kommunen, liksom för 1700talshuset, 
bedömningen att det kulturhistoriska värdet visserligen är betydande, men att 
det inte är en rimlig avvägning mellan kulturvärden å ena sidan och ekonomiska 
och tekniska förutsättningar å andra att sätta rivningsförbud på byggnader som 
inte har fasad mot Hamngatan.

Det	är	positivt	att	de	ställningstaganden	och	avvägningar	som	gjorts	mellan	oli-
ka intressen redovisas. Det mildrar förvisso inte konsekvenserna, men ger en 
bättre	förståelse	för	detaljplanens	utformning.	Det	ska	dock	påpekas	att	detta	är	
ställningstaganden	som	gjorts	mot	bakgrund	av	dagens	situation,	byggnaderna	
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Fd Turisthotellets fasad mot Hamngatan (2013). 

och	takform.	Detaljer	så	som	frontespis,	fasadens	fältindelning,	fönstersättning,	
utformning	av	balkongfronter	mm	regleras	och	styrs	mot	hur	befintlig	byggnad	
är	utformad.	Dock	medges	ett	visst	utrymme	för	att	uppnå	moderna	krav,	t	ex	
medges	djupare	balkonger	än	vad	som	är	brukligt	för	traditionell	bebyggelse.	

Turisthotellet har inte samma nyckelroll i hamnstråket som restaurang Oscars. 
Att	konsekvensen	ändå	bedöms	som	måttlig	beror	på	att	det	föreligger	en	risk	
att	ny	byggnad	utförs	utan	den	detaljomsorg	som	befintlig	byggnad	har,	vad	gäl-
ler	t	ex	frontespisens	utformning,	takets	fjälltäckning,	takfotens	konsoler,	tak-
kupornas	dekorativa	utförande,	 listverkens	profilering	mm.	Därmed	skulle	en	

modern byggnad, även om den iträder sig det äldre husets grundform, riskera 
att	få	ett	förenklat	uttryck	som	i	detta	exponerade	läge	i	vyn	från	vattnet	påver-
kar	upplevelsen	av	den	känsliga	bebyggelsefronten	negativt.	

Hamnstråket	är	 idag	 välbevarat	 från	Båtellet	 i	 norr	till	 färjeläget,	medan	den	
södra	delen	(där	aktuellt	kvarter	ligger)	mellan	Villa	Maritime	och	Strandverket	
sedan	tidigare	delvis	har	förvanskats	och	urholkats.	Viktiga	nyckelbyggnader	har	
rivits	och	ersatts	med	byggnader	som	inte	anpassats	till	den	känsliga	karaktären.	
Detta	har	sedan	tidigare	påverkat	upplevelsen	av	kajstråket	negativt.	

Byggnaderna är idag i tekniskt mycket dåligt skick. Ovan syns Annexets fasad 
mot gården (2016). 
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Jämförelse av planförslaget och studerade alternativ
I	MKB-uppdraget	ingick	tidigare	att	konsekvensbeskriva	detaljplaneförslaget,	ett	
bevarande-	och	ett	nollalternativ.	Sedan	en	ny	byggnadsteknisk	utredning	visat	
att	bevarandealternativet	inte	längre	är	tekniskt	möjligt	att	genomföra	har	dock	
detta	fått	utgå.	Detta	var	det	alternativ	som	skulle	innebära	minst	påverkan	på	
kulturmiljön och riksintresset - även om det liksom detaljplaneförslaget och nol-
lalternativet	också	medförde	stora	konsekvenser.	

Nollalternativet
Nollalternativet	är	det	studerade	alternativ	som	skulle	medföra	störst	negativ	
påverkan	på	kulturmiljön.	Detta	dels	eftersom	alternativet	-	med	anledning	av	
byggnadernas	eftersatta	skick,	risker	kopplade	till	skicket	och	kostnader	för	att	
säkra	dem	-	 innebär	att	rivningslov	sannolikt	kommer	att	lämnas	för	samtliga	
byggnader	på	sikt.	Befintliga	byggnader	kommer	att	rivas	och	ersättas	med	ny	
bebyggelse	 inom	ramen	 för	gäll	ande	stadsplan	 från	1980.	Detta	 i	 sig	 inne	bär	
mycket	 stora	 konsekvenser	 genom	 rivning	 av	 fyra	 viktiga	 representanter	 för	
badortsepoken samt en 1700-talsbyggnad. Det innebär vidare en mycket stor 
konsekvens	för	hamnsiluetten	genom	att	en	av	hamnstråkets	viktigaste	symbol-
byggnader	(Hus	A)	med	sin	karakteristiska	fasad	rivs,	vilket	innebär	att	den	be-
tydelsefulla	bebyggelsefronten	kommer	att	påverkas	mycket	negativt.	Detta	får	
även	mycket	stora	negativa	konsekvenser	 för	Marstrands	att	raktionskraft	och	
identitet.

Nollalternativet	 innebär	 vidare	 stora	 konsekvenser	 eftersom	 den	 gällande	
stads	planen	inte	säkerställer	att	nya	byggnader	arkitektoniskt	och	utformnings-
mässigt ska inordna sig i den känsliga miljön och den betydelsefulla bebygg-
elsefronten.	Bestämmelserna	 i	 stadsplanen	 lämnar	ett	mycket	stort	utrymme	
för	tolkningar.	Höjder	och	takvinklar	som	anges	stämmer	t	ex	inte	överens	med	
det	befintliga	utförandet	på	byggnaderna.	Det	innebär	att	nollalternativet	med-
ger nya byggnader med helt andra takvinklar än idag. Det saknas också bestäm-
melser	kring	fönster,	tak	kupor,	balkonger	mm,	vilket	sammantaget	innebär	att	
gällande	plan	inte	säkerställer	att	ny	bebyggelse	får	ett	uttryck	som	ansluter	till	
Marstrands	traditionella	trähusbebyggelse.	Graden	av	påverkan	är	beroende	på	
hur ny bebygg else gestaltas. 

Inarbetade åtgärder för att mildra miljöpåverkan
Kungälvs kommun har reviderat planhandlingarna. Följande förändringar i 
granskningshandlingen	 från	2017-04-20	gentemot	det	tidigare	detaljplaneför-
slaget	har	sedan	tidigare	bedömts	ha	haft	en	mildrande	effekt	för	kulturmiljön:

Planförfarandet	 har	 under	 planarbetets	 gång	 ändrats	 till	 att	 göra	 en	 ny	 de-
taljplan	för	fastigheten	istället	för	ändring	av	detaljplan.	Detta	har	sedan	tidigare	
bedömts	som	positivt	eftersom	den	föreslagna	planen	medför	stora	konsekven-
ser	för	kulturmiljön	och	därför	i	viss	mån	–	då	den	möjliggör	ett	genomföran-
de	med	rivning	och	nybyggnad	på	samtliga	byggrätter	inom	planområdet	-	kan	
betraktas	som	oförenligt	med	gällande	stadsplans	intentioner	om	bevarande	av	
befintlig	bebyggelse.	

Skyddsbestämmelsen	 (q1)	 för	 restaurang	 Oscars	 fasad	 har	 skärpts	 ytterligare	
gentemot	förslaget	från	2016-10-03	och	säkerställ	er	på	ett	mer	tillfredsställan-
de	vis	att	den	exponerade	fasaden	och	tornet	mot	Hamngatan	rekonstrueras	
lika	 befintligt	 vad	 gäller	 utformning	 och	 originalmaterial	 samt	 genom	att	be-
stämmelsen	reglerar	att	traditionella	hantverkstekniker	ska	användas	vid	rekon-
struktion.	Risken	för	en	mycket	stor	konsekvens	har	därmed	mildrats.	

Utformningsbestämmelserna	 för	 samtliga	 byggrätter	 inom	 fastigheten	 har	
skärpts	och	säkerställer	i	högre	grad	än	tidigare	ny	bebyggelses	anpassning	till	
den	känsliga	miljön.	Bestämmelsekartan	kompletterades	i	förslaget	från	2016-
10-03 med en generell egenskapsbestämmelse som gäller för hela planområ-
det,	vilken	bl	a	anger	att	"Nya byggnader ska utformas så att de inordnar sig i 
den känsliga miljön". I granskningshandlingen från 2017-04-20 har dessutom 
utformningsbestämmelsen	för	byggrätt	B	skärpts	ytterligare	och	utformningen	
styrs	nu	tydligt	mot	hur	befintlig	byggnad	är	utformad.	Detta	bl	a	genom	tillägget	
"Formspråk (fönster, fönstersättning, tak, panel, detaljer etcetera) och material-
val traditionella för tiden ca år 18951915 ska vara vägledande i utformning av 
gatufasaderna. Befintliga byggnaders (2017) fasad och tak ska utgöra förlaga 
för helhetsutformningen".  Risken för en stor konsekvens har därmed mildrats. 
Även	vad	gäller	byggrätt	C	har	vissa	förtydliganden	gjorts	i	utformningsbestäm-
melsen,	huvudsakligen	vad	gäller	utförandet	av	fönstren.	Bestämmelsen	är	inte	
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lika	långtgående	som	för	hus	B.	Antiquum	har	dock	sedan	tidigare	gjort	bedöm-
ningen	att	om	det	inte	är	möjligt	att	bevara	hus	C	så	bedöms	det	inte	som	nöd-
vändigt	att	rekonstruera	fasaden	mot	Varvsgatan	fullt	ut.	Detta	med	hänsyn	till	
dess	mindre	exponerade	läge	samt	då	de	nya	utformnings-	och	egenskapsbe-
stämmelserna	bedöms	vara	tillräckliga	för	att	ny	byggnad	ska	ges	en	utformning	
som	anpassas	till	sitt	stadsbildsmässiga	och	arkitektoniska	sammanhang.

Följande förändringar i granskningshandlingen daterad 2017-10-11 gentemot 
granskningshandlingen	från	2017-04-20	bedöms	ha	haft	en	mildrande	effekt	för	
kulturmiljön: 

Detaljplanens	syfte	har	förtydligats.	I	förslaget	till	ändring	av	detaljplan	som	upp-
rättades	2015-11-26		för	den	aktuella	fastigheten	angavs	syftet	delvis	vara	att	så	
långt	som	möjligt	värna	de	kulturvärden	som	byggnaderna	på	fastigheten	har	
som såväl byggnadsverk som en del av stadsstrukturen. Det påpekades i MKB:n 
daterad	2016-06-16	att	ett	fullt	genomförande	av	detaljplan	en	dock	skulle	kun-
na	 innebära	att	samtliga	byggnader	 rivs	 -	vilket	 inte	kunde	betraktas	 som	att	
man	så	långt	det	är	möjligt	har	värnat	de	befintliga	byggnadernas	värden.	När	
byggnaderna	nu	inte	bedöms	kunna	bevaras	har	syftet	förtydligats	ytterligare	så	
att	det	tydligt	framgår	att	det	inte	längre	handlar	om	värnande	av	byggnaderna	
på	fastigheten,	utan	att	syftet	är	att	genom	styrning	av	utformning	av	ny	bebyg-
gelse	värna	den	känsliga	bebyggelsefronten	mot	vattnet.	Följande	mening	har	
lagts	till	syftet:	"Anläggningen bedöms inte längre möjlig att bevara i sin helhet 
och syftet är därför, förutom att bevara restaurangbyggnadens fasad, även att 
i stora drag återskapa den övriga bebyggelsens exteriöra karaktär för att värna 
Marstrand bebyggelsestruktur och bebyggelsefront mot vattnet".	Detta	skapar	
en	större	tydlighet	kring	att	det	är	hamnstråkets	karaktär	och	stadsbilden	som	
värnas, inte de enskilda byggnadsverken.

Illustrationen	av	byggrätt	B	på	detaljplanekartan	har	ersatts	av	en	ny	 illustra-
tion	 som	visar	ett	utförande	av	ny	byggnad	 som,	till	 skillnad	 från	den	tidiga-
re granskningshandlingen, inte strider mot den föreslagna detaljplanen. 



DEL 4 - Detaljplaneförslaget och dess konsekvenser
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Detaljplanförslagets syfte och innehåll
Syftet	med	 detaljplanen	 är	 att	möjliggöra	 bostäder	 och	 centrumändamål	 på	
hela	 fastigheten	Marstrand	 73:3.	 Eftersom	 anläggningen	 inte	 längre	 bedöms	
som	möjlig	att	bevara	är	syftet	också,	förutom	att	bevara	restaurangbyggnadens	
fasad,	även	att	i	stora	drag	återskapa	den	övriga	bebyggelsens	exteriöra	karaktär	
för	att	värna	Marstrands	bebyggelsestruktur	och	bebyggelsefront	mot	vattnet.		
Planförslaget	innebär	att	22-24	lägenheter	kan	byggas	på	tomten.	Skydds-	och	
utformningsbestämmelser	har	förts	in	på	plankartan.	Syftet	med	dessa	är	att	sä-
kerställa	de	kultur	värden,	vad	gäller	byggnadernas	skala,	placering	och	utform-
ning,	som	ryms	inom	fastigheten	Marstrand	73:3	och	därmed	skydda	riksintres-
set	från	påtaglig	skada.	Detaljplanen	omfattar	huvudsakligen:

Ändrad användning, rivning & nybyggnad
Nuvarande	användning	Ht	och	B	(hotelländamål	och	bostäder)	ersätts	med	BC	
(bostadsändamål	och	centrumverksamhet)	för	att	möjliggöra	att	bostäder	med	
en	publik	lokal	i	bottenvåningen	byggs	på	den	aktuella	fastig	heten.	C	anger	cen-
trumändamål	vilket	innebär	en	kombination	av	handel,	service,	samlingslokaler	
och	andra	verksamheter	(så	som	hotell)	som	ligger	centralt	eller	på	annat	sätt	
ska	vara	lätta	att	nå.	

Detaljplanen	möjliggör	att	befintliga	byggnader	rivs	och	ersätts	med	nya	bygg-
nader (med undantag för restaurang Oscars fasad mot hamnen). Den senas-
te	byggnadstekniska	undersökningen	har	visat	att	samtliga	byggnader	är	 i	ett	
så	dåligt	skick	att	de	inte	är	möjliga	att	bevara.	Vid	rivning	av	befintliga	(2017)	
byggnader	ska	dessa	dokumenteras	av	antikvarie.	

Skyddsbestämmelser & rivningsförbud
För	restaurang	Oscars	(Hus	A)	har	införts	skyddsbestämmelse	och	rivningsför-
bud	som	innebär	att	träfasad	och	torn	mot	gata	ska	bevaras.	I	de	fall	originalma-
terial av tekniska skäl inte kan bevaras, ska aktuella byggnadsdelar rekonstrue-
ras som exakta kopior.

Utformningsbestämmelser
För	tre	av	byggrätterna	(Hus	A,	B	och	C)	har	utformningsbestämmelser	införts.	
För	byggrätt	B	och	C	anger	dessa	hur	nya	byggnader	ska	utföras	gällande	exem-
pelvis	fönstersättning,	balkonger	och	fasadkomposition.	För	byggrätt	A	handlar	
bestämmelsen	om	hur	den	rekonstruerade	fasadens	entrévåning	ska	utföras.

Generella egenskapsbestämmelser
För hela planområdet har införts generella egenskapsbestämmelser som anger:
”Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktande av ortens särpräglade 
miljö, vilket är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Nya byggnader ska 
utformas så att de inordnar sig i den känsliga miljön. Färgsättning av fasader 
ska ske med utgångspunkt från originalfärgsättning på ursprunglig bebyggelse, 
eller annan färgsättning som bedöms vara kulturhistoriskt riktig. Byggnads fa-
sad ska utföras av trä.”

Höjder
De höjder som anges i gällande plan har vid inmätning visat sig inte vara samma 
som	på	befintliga	hus.	Byggnads-	och	nockhöjder	har	därför	i	förslag	till	detalj-
plan	justerats	för	att	överensstämma	med	befintliga	byggnader.	För	Hus	A	har	
byggnadshöjden	dessutom	höjts	med	0,5	meter	för	att	möjliggöra	acceptabel	
tak	höjd	för	verksamhet	i	bottenvåningen.	För	en	av	byggrätterna	på	gården,	Hus	
F, som bedöms ha liten påverkan på riksintresset, har byggnads- och nockhöjd 
höjts	från	+	7.7	till	+9.5	meters	takfotshöjd.	

Utökade byggrätter
Byggrätten	har	utökats	något.	Detta	gäller	byggrätten	för	den	fd	Kökslängan	som		
idag	är	obebyggd.	Byggrätten	ligger	inte	längre	i	befintligt	fasadliv,	utan	har	vuxit	
något mot söder. Dessutom medges en högre byggnadshöjd än vad den äldre 
byggnaden	hade	(se	ovan).	Byggrätten	för	fastigheten	som	helhet	regleras	med	
en	största	bruttoarea	ovan	mark	om	2940	m2. 
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Plankarta, granskningshandling daterad 20170921. Berörda planbestämmelser finns återgivna i texten på följande sidor. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Gränser
Planområdesgräns, tillika användningsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 §
punkt 3)

Bostäder och centrumverksamheter.
Våningshöjd i entréplan mot Hamngatan ska ha tillräcklig
takhöjd så att de är möjliga att nyttja för verksamhet.

BC

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
+0,0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11

§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

+0,0 Högsta takfotshöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11
§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktande av  av ortens särpräglade miljö,
vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Nya byggnader ska utformas så
att de inordnar sig i den känsliga miljön.

Färgsättning av fasader ska ske med utgångspunkt från originalfärgsättning på
ursprunglig bebyggelse, eller annan färgsättning som bedöms vara kulturhistoriskt
riktig.

Byggnads fasad ska utföras i trä.  (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
f1 Mot gata ska fasader ges horisontell fältindelning med hög

detaljering.
Fönster mot gata ska placeras symmetriskt och linjeras
vertikalt, ha stående fönsterlufter, ges bröstning mellan 40-70
cm över bjälklagskant och placeras i fasadliv. Fönster ska
utföras i trä.
Balkonger ska utföras mot Hamngatan och vara symmetriskt
placerade. Balkongerna får ha ett största djup 1,5 m.
Balkongräcken ska vara utformade i trä. Med traditionell
utformning, uppburna av konsoler, med ståndare figussågade
så att genomsiktlighet uppnås samt profilerade överliggare
och hörnstolpar.
Byggnaden ska utföras med frontespis och takkupor, som ska
vara symmetriskt placerade. Takkupor ska utföras smäckra.
Tak ska utföras som valmat mansardtak enligt figur 1 och
vara plåttäckt. Formspråk (fönster, fönstersättning, tak, panel,
detaljer etcetera) och materialval traditionella för tiden ca år
1895-1915 ska vara vägledande i utforming avgatufasaderna.
Befintliga byggnaders (2017) fasad och tak ska utgöra förlaga
för helhetsutformningen. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f2 Mot norr och väster ska fasader ges horisontell fältindelning
med hög detaljering. Fönster mot gata ska placeras
symmetriskt och linjeras vertikalt, ha stående fönsterlufter,
ges bröstning mellan 40 - 70 cm över bjälklagskant och
placeras i fasadliv. Fönster ska utföras i trä. Tak ska vara
sadeltak med takvinkel 20 - 25 grader. Balkonger och
takkupor får endast utföras mot gård. (PBL 4 kap 16 § punkt
1)

f3 Entrévåning mot Hamngatan ska utföras i tegel.
Takkupor får endast utföras mot gård.  (PBL 4 kap 16 § punkt
1)

b1 Entrévåning mot Hamngatan samt källarvåning ska utföras
vattensäkra, dörrar och fönster ska vara möjliga att plombera.
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b2 Marken får underbyggas med källare. Källarvåning ska utföras
vattensäker. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

q1 Träfasad mot Hamngatan, med torn, fönster, listverk, takfot
och detaljer ska bevaras i sin helhet och vid sin tekniska
livslängds slut rekonstrueras. Vid rekonstruktion ska
traditionella hantverkstekniker användas.Rekonstruerade
byggnadsdelar ska utföras som exakta kopior med avseende
på material och utseende. Träfasad och torn mot Hamngatan
får inte värmeisoleras på sådant sätt att upplevelsen av
fasaden som lätt och spröd förvanskas. Tak ska utföras likt
ursprungligt eller befintligt med avseende på material,
utformning och färg.
  (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

q2 Befintlig stensättning ska bevaras och kompletteras. För att
undvika skador under byggnation får stensättning demonteras
i syfte att renovera och återställa. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

r1 Träfasad och torn mot Hamngatan får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att sanera, renovera/ rekonstruera och
därefter återuppbygga. Traditionell hantverksteknik ska
användas. Rekonstruerade byggnadsdelar ska utföras som
exakta kopior med avseende på material och utseende. (PBL
4 kap 16 § punkt 4)

r2 Stenmur i fastighetsgräns mot gata får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att renovera och återuppbygga. (PBL 4
kap 16 § punkt 4)

k4f4 Staket ska finnas och vara utformat i trä. (PBL 4 kap 16 §
punkt 2)

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad
placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap
11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är fem år. (PBL 4 kap 21 §)

Bygglov krävs även för ändring och underhåll av byggnad betecknad med q 1 (PBL 4
kap 15 §)

Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. (PBL 4 kap 17 §)
Upplysning
Vid åtgärder som berör byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser ska
antikvarisk sakkunnig medverka. Vid rivning av befintliga (2017) byggnader ska
byggnader och dess färgsättning (originalfärgsättning liksom senare färgsättning)
dokumenteras av antikvarie. Hela fastighetet ligger inom fornminne Marstrand 32:1.
Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för ingrepp i fornminne.
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Skala grundkarta: 1:1000 i A3
Grundkartan upprättad 2016
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Figur 1

Möjlig utformning. Vy från Hamngatan. Möjlig utformning. Vy från Varvsgatan.
Illustrationer: White arkitekter

Planområde

Plankarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Illustrationskarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Kartbeteckningar

PLANKARTA

GRANSKNINGSHANDLING

Marstrand 73:3

Upprättad 2017-09-21

Martina Hermans
Enhetschef planering

Karin Svensson
planarkitekt

Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet

Till detaljplanen hör följande handlingar:
 Plankarta med illustration
 Plan och genomförandebeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Fastighetsförteckning

 Miljökonsekvensbeskrivning
 Arkeologisk utredning
 Geoteknisk utredning
 Dagvattenutredning
 Bullerutredning
 Byggnadsteknisk inventering

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder
möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3.
Syftet är också att tydliggöra och så långt möjligt värna de kulturvärden
fastigheten rymmer, huvudsakligen som del i stadssiluetten.
Anläggningen är ett exempel på badorts-epokens arkitektur och rymmer
unika kvaliteter, särskilt restaurangbyggnaden har värden som bl.a. i
prövning om kulturminnesmärkning har beskrivits som omistliga.
Anläggningen bedöms inte längre möjlig att bevara i sin helhet och
syftet är därför, förutom att bevara restauragbyggnadens fasad, även att
i stora drag återskapa den övriga bebyggelsens exteriöra karaktär för att
värna Marstrands bebyggelsestruktur och bebyggelsefront mot vattnet.

Mikaela Ranweg
Plankonsult
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Osäkerheter och antaganden
Det föreligger vissa osäkerheter som påverkar miljökonsekvensbe-
skrivningen.	Av	denna	anledning	har	ett	antal	antaganden	gjorts:

• Med tanke på byggnadernas skick, den senaste tekniska utredning-
en	och	fastighetsägarens	avsikter	utgår	konsekvensbedömningen	
från	att	samtliga	byggnader	 rivs	och	ersätts	med	nya	byggnader	
(med undantag för restaurang Oscars fasad mot hamnen). 

• Med	 hänsyn	 till	 det	 idag	 mycket	 eftersatta	 tekniska	 skick-
et	 görs	 antagandet	 att	 rekonstruktion	 av	 gatufasad	 vad	 gäller	
Hus	A	 inte	 kommer	att	 ske	med	huvudsakligen	originalmaterial.	
Konsekvensbedömningen	utgår	 ifrån	att	fasaden	kommer	att	ut-
föras	 som	 en	 kopia.	 Med	 hänsyn	 till	 detta	 görs	 också	 antagan-
det	 att	 träfasaden	och	 tornet	 kommer	 att	 rivas	 i	 sin	 helhet	 och	
rekonstrueras. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Gränser
Planområdesgräns, tillika användningsgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 §
punkt 3)

Bostäder och centrumverksamheter.
Våningshöjd i entréplan mot Hamngatan ska ha tillräcklig
takhöjd så att de är möjliga att nyttja för verksamhet.

BC

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
+0,0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11

§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

+0,0 Högsta takfotshöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11
§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktande av  av ortens särpräglade miljö,
vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Nya byggnader ska utformas så
att de inordnar sig i den känsliga miljön.

Färgsättning av fasader ska ske med utgångspunkt från originalfärgsättning på
ursprunglig bebyggelse, eller annan färgsättning som bedöms vara kulturhistoriskt
riktig.

Byggnads fasad ska utföras i trä.  (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
f1 Mot gata ska fasader ges horisontell fältindelning med hög

detaljering.
Fönster mot gata ska placeras symmetriskt och linjeras
vertikalt, ha stående fönsterlufter, ges bröstning mellan 40-70
cm över bjälklagskant och placeras i fasadliv. Fönster ska
utföras i trä.
Balkonger ska utföras mot Hamngatan och vara symmetriskt
placerade. Balkongerna får ha ett största djup 1,5 m.
Balkongräcken ska vara utformade i trä. Med traditionell
utformning, uppburna av konsoler, med ståndare figussågade
så att genomsiktlighet uppnås samt profilerade överliggare
och hörnstolpar.
Byggnaden ska utföras med frontespis och takkupor, som ska
vara symmetriskt placerade. Takkupor ska utföras smäckra.
Tak ska utföras som valmat mansardtak enligt figur 1 och
vara plåttäckt. Formspråk (fönster, fönstersättning, tak, panel,
detaljer etcetera) och materialval traditionella för tiden ca år
1895-1915 ska vara vägledande i utforming avgatufasaderna.
Befintliga byggnaders (2017) fasad och tak ska utgöra förlaga
för helhetsutformningen. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

f2 Mot norr och väster ska fasader ges horisontell fältindelning
med hög detaljering. Fönster mot gata ska placeras
symmetriskt och linjeras vertikalt, ha stående fönsterlufter,
ges bröstning mellan 40 - 70 cm över bjälklagskant och
placeras i fasadliv. Fönster ska utföras i trä. Tak ska vara
sadeltak med takvinkel 20 - 25 grader. Balkonger och
takkupor får endast utföras mot gård. (PBL 4 kap 16 § punkt
1)

f3 Entrévåning mot Hamngatan ska utföras i tegel.
Takkupor får endast utföras mot gård.  (PBL 4 kap 16 § punkt
1)

b1 Entrévåning mot Hamngatan samt källarvåning ska utföras
vattensäkra, dörrar och fönster ska vara möjliga att plombera.
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b2 Marken får underbyggas med källare. Källarvåning ska utföras
vattensäker. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

q1 Träfasad mot Hamngatan, med torn, fönster, listverk, takfot
och detaljer ska bevaras i sin helhet och vid sin tekniska
livslängds slut rekonstrueras. Vid rekonstruktion ska
traditionella hantverkstekniker användas.Rekonstruerade
byggnadsdelar ska utföras som exakta kopior med avseende
på material och utseende. Träfasad och torn mot Hamngatan
får inte värmeisoleras på sådant sätt att upplevelsen av
fasaden som lätt och spröd förvanskas. Tak ska utföras likt
ursprungligt eller befintligt med avseende på material,
utformning och färg.
  (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

q2 Befintlig stensättning ska bevaras och kompletteras. För att
undvika skador under byggnation får stensättning demonteras
i syfte att renovera och återställa. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

r1 Träfasad och torn mot Hamngatan får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att sanera, renovera/ rekonstruera och
därefter återuppbygga. Traditionell hantverksteknik ska
användas. Rekonstruerade byggnadsdelar ska utföras som
exakta kopior med avseende på material och utseende. (PBL
4 kap 16 § punkt 4)

r2 Stenmur i fastighetsgräns mot gata får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att renovera och återuppbygga. (PBL 4
kap 16 § punkt 4)

k4f4 Staket ska finnas och vara utformat i trä. (PBL 4 kap 16 §
punkt 2)

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad
placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap
11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är fem år. (PBL 4 kap 21 §)

Bygglov krävs även för ändring och underhåll av byggnad betecknad med q 1 (PBL 4
kap 15 §)

Strandskyddet är upphävt inom hela planområdet. (PBL 4 kap 17 §)
Upplysning
Vid åtgärder som berör byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser ska
antikvarisk sakkunnig medverka. Vid rivning av befintliga (2017) byggnader ska
byggnader och dess färgsättning (originalfärgsättning liksom senare färgsättning)
dokumenteras av antikvarie. Hela fastighetet ligger inom fornminne Marstrand 32:1.
Tillstånd krävs från Länsstyrelsen för ingrepp i fornminne.

X
re

f r
itn

in
g:

  O
:\G

ot
1\

S
sp

\2
01

6\
13

20
01

99
57

 P
la

ns
tö

d 
K

un
gä

lv
\2

_A
llm

\In
ko

m
_o

rig
\M

ar
st

ra
nd

 7
3_

3\
Tu

ris
th

ot
el

le
t.d

w
g

Skala grundkarta: 1:1000 i A3
Grundkartan upprättad 2016

Koordinatsystem Sweref 991200
Höjdsystem RH00

Underskrift
Kart- och mätchef
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30

Orienteringskarta
kommunöversikt

Orienteringsbild

Figur 1

Möjlig utformning. Vy från Hamngatan. Möjlig utformning. Vy från Varvsgatan.
Illustrationer: White arkitekter

Planområde

Plankarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Illustrationskarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Kartbeteckningar

PLANKARTA

GRANSKNINGSHANDLING

Marstrand 73:3

Upprättad 2017-09-21

Martina Hermans
Enhetschef planering

Karin Svensson
planarkitekt

Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet

Till detaljplanen hör följande handlingar:
 Plankarta med illustration
 Plan och genomförandebeskrivning
 Samrådsredogörelse
 Fastighetsförteckning

 Miljökonsekvensbeskrivning
 Arkeologisk utredning
 Geoteknisk utredning
 Dagvattenutredning
 Bullerutredning
 Byggnadsteknisk inventering

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder
möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3.
Syftet är också att tydliggöra och så långt möjligt värna de kulturvärden
fastigheten rymmer, huvudsakligen som del i stadssiluetten.
Anläggningen är ett exempel på badorts-epokens arkitektur och rymmer
unika kvaliteter, särskilt restaurangbyggnaden har värden som bl.a. i
prövning om kulturminnesmärkning har beskrivits som omistliga.
Anläggningen bedöms inte längre möjlig att bevara i sin helhet och
syftet är därför, förutom att bevara restauragbyggnadens fasad, även att
i stora drag återskapa den övriga bebyggelsens exteriöra karaktär för att
värna Marstrands bebyggelsestruktur och bebyggelsefront mot vattnet.

Mikaela Ranweg
Plankonsult

Detalj av plankarta och planbestämmelser från plankarta, granskningshand-
ling daterad 2017-04-20. 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Gränser
Planområdesgräns, tillika användningsgräns

Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 §
punkt 3)

Bostäder och centrumverksamheter.
Våningshöjd i entréplan mot Hamngatan ska ha tillräcklig
takhöjd så att de är möjliga att nyttja för verksamhet.

BC

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
+0,0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11

§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

+0,0 Högsta takfotshöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11
§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktande av  av ortens särpräglade miljö,
vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Nya byggnader ska utformas så
att de inordnar sig i den känsliga miljön.

Färgsättning av fasader ska ske med utgångspunkt från originalfärgsättning på
ursprunglig bebyggelse, eller annan färgsättning som bedöms vara kulturhistoriskt
riktig.

Byggnads fasad ska utföras i trä.  (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
b1 Entrévåning mot Hamngatan samt källarvåning ska utföras

vattensäkra, dörrar och fönster ska vara möjliga att plombera.
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b2 Marken får underbyggas med källare. Källarvåning ska utföras
vattensäker. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

q1 Träfasad mot Hamngatan, med torn, fönster, listverk, takfot
och detaljer ska bevaras i sin helhet och vid sin tekniska
livslängds slut rekonstrueras. Rekonstruerade byggnadsdelar
ska utföras som exakta kopior med avseende på material och
utseende. Träfasad och torn mot Hamngatan får inte
värmeisoleras på sådant sätt att upplevelsen av fasaden som
lätt och spröd förvanskas. Tak ska utföras likt ursprungligt
eller befintligt med avseende på material, utformning och färg.
  (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

q2 Befintlig stensättning ska bevaras och kompletteras. För att
undvika skador under byggnation får stensättning demonteras
i syfte att renovera och återställa. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

r1 Träfasad och torn mot Hamngatan får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att sanera, renovera/ rekonstruera och
därefter återuppbygga. Traditionell hantverksteknik ska
användas. Rekonstruerade byggnadsdelar ska utföras som
exakta kopior med avseende på material och utseende. (PBL
4 kap 16 § punkt 4)

r2 Stenmur i fastighetsgräns mot gata får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att renovera och återuppbygga. (PBL 4
kap 16 § punkt 4)

k1f1 Mot gata ska fasader ges horisontell fältindelning med hög
detaljering.
Fönster mot gata ska placeras symmetriskt och linjeras
vertikalt, ha stående fönsterlufter, ges bröstning mellan 40-70
cm över bjälklagskant och placeras i fasadliv. Fönster ska
utföras i trä.
Balkonger ska utföras mot Hamngatan och vara symmetriskt
placerade. Balkongerna får ha ett största djup 1,5 m.
Balkongräcken ska vara utformade i trä med nätta träribbor
som följer fasadens fältindelning och vara delvis
genomsiktliga
Byggnaden ska utföras med frontespis och takkupor, som ska
vara symmetriskt placerade. Takkupor ska utföras smäckra.
Tak ska utföras som valmat mansardtak enligt figur 1 och
vara plåttäckt. (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

k2f2 Mot norr och väster ska fasader ges horisontell fältindelning
med hög detaljering. Fönster mot norr ska placeras
symmetriskt och linjeras vertikalt, ha stående fönsterlufter,
ges bröstning mellan 40 - 70 cm över bjälklagskant och
placeras i fasadliv. Fönster ska utföras i trä. Tak ska vara
sadeltak med takvinkel 20 - 25 grader. Balkonger och
takkupor får endast utföras mot gård. (PBL 4 kap 16 § punkt
2)

k3f3 Entrévåning mot Hamngatan ska utföras i tegel.
Takkupor får endast utföras mot gård. (PBL 4 kap 16 § punkt
2)

k4f4 Staket ska finnas och vara utformat i trä. (PBL 4 kap 16 §
punkt 2)

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad
placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap
11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är fem år. (PBL 4 kap 21 §)

Bygglov krävs även för ändring och underhåll av byggnad betecknad med q 1 (PBL 4
kap 15 §)
Upplysning
Vid åtgärder som berör byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser ska
antikvarisk sakkunnig medverka. Vid rivning av befintliga (2016) byggnader ska
byggnader och dess färgsättning (originalfärgsättning liksom senare färgsättning)
dokumenteras av antikvarie.
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Skala grundkarta: 1:1000 i A3
Grundkartan upprättad 2016

Koordinatsystem Sweref 991200
Höjdsystem RH2000

Underskrift
Kart- och mätchef

Meters

0
15

30

Orienteringskarta
kommunöversikt

Orienteringsbild

Figur 1

Möjlig utformning. Vy från Hamngatan Möjlig utformning. Vy från Varvsgatan.
Illustrationer: White arkitekter

Planområde

Plankarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Illustrationskarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Kartbeteckningar

PLANKARTA

SAMRÅDSHANDLING

Marstrand 73:3

Upprättad 2016-11-16

Martina Hermans
Enhetschef planering

Mikaela Ranweg
planarkitekt

Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet

Till detaljplanen hör följande handlingar:
 Plankarta med illustration
 Planoch genomförandebeskrivning


 Miljökonsekvensbeskrivning
 Arkeologisk utredning
 Geoteknisk utredning
 Dagvattenutredning

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder
möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3.
Syftet är också att tydliggöra och så långt möjligt värna de kulturvärden
som byggnaderna på fastigheten har, i huvudsak som del av Marstrands
stadsstruktur och upplevelsen av bebyggelsefronten mot vattnet.
Anläggningen är ett exempel på badorts-epokens arkitektur och rymmer
unika kvaliteter, särskilt restaurangbyggnaden har värden som bl.a. i
prövning om kulturminnesmärkning har beskrivits som omistliga.



MKB Kulturmiljö: Marstrand 73:3
Antiquum 2017-08-30

38

Konsekvenser av planförslaget för kulturmiljön
Åtgärdernas konsekvenser på kulturmiljön har i följande konsekvensbeskrivning 
prövats	mot	 de	 värdeteman	 som	 presenterats	 under“Kulturhistoriskt värde”. 
Detaljplanens åtgärder behandlas integrerat i konsekvensbeskrivningen och 
planen har därför delats in i utvärderingsytor. Dessa är: 1:	HUS	A,		2:	HUS	B	inkl.	
terrass, 3:	HUS	C,	4.	HUS	D,	5:	HUS	E,	6:	HUS	F,	7: Gårdsmiljö

Sammanfattning konsekvenser av detaljplaneförslaget
Matrisen på nästa sida visar åtgärdernas sammantagna påverkan på formul-
erade	värdeteman.	Rött	anger	mycket	stor	konsekvens	medan	orange	visar	stor,	
gult	visar	måttlig	och	grönt	visar	marginell	konsekvens.	I	vissa	fall	saknas	färg-
markering	och	 istället	anges	“Berörs	ej”.	Detta	gäller	t	ex	 i	de	fall	en	befintlig	
byggnad	redan	är	riven	för	att	lämna	plats	för	en	ny	byggnad.	Matrisen	är	vidare	
uppdelad	i	två	delar	där	den	övre	delen	beskriver	åtgärder	kopplade	till	rivning,	
medan	övriga	åtgärder	återfinns	i	den	nedre	delen	av	matrisen.	

Matrisen	 visar	 att	 det	 huvudsakligen	 är	 rivning	 av	 befintliga	 byggnader	 som	
medför	mycket	stora	respektive	stora	konsekvenser	på	kulturmiljön.	Här	skall	
dock	förtydligas	att	avsaknaden	av	rivningsförbud	för	befintliga	byggnader	är	ett	
resultat	av	det	under	lång	tid	eftersatta	underhållet,	vilket	resulterat	i	att	bygg-
naderna	inte	längre	anses	tekniskt	möjliga	att	bevara.	Att	införa	rivningsförbud	
är	därför	inte	längre	ett	alternativ	-	och	konsekvenserna av en rivning är därmed 
oundviklig. Trots	att	byggnaderna	inte	längre	är	möjliga	att	bevara	måste	ändå	
rivning konsekvensbedömas då de utgör en bärande del av riksintresset för kul-
turmiljövården. Rivning	får	mycket	stora	konsekvenser	för	värdetemana;	hamn-
siluetten,	 trästaden,	badorts	ep	ok	en	och	de	samhälls-	och	arkitekturhistoriska	
värdena	(tema	1-4).	Samtliga	av	dessa	teman	utgör	en	del	av	riksintresset,	varav	
tema 1-2 utgör bärande delar av riks intresset. 

Åtgärder	kopplade	till	rekonstruktion	av	restaurang	Oscars	fasad	påverkar	vidare	
den	känsliga	bebyggelsefronten	mot	hamnen.	Detta	eftersom	en	rekonstruktion	
av	Oscars	fasad,	där	stora	delar	av	originalmaterialet	ersatts	av	kopior,	riskerar	
att	förta	byggnadens	charm	och	patina.

Planförslagets bestämmelsekarta. Röd text anger utvärderingsytor. 

För	övrig	tillkommande	ny	bebyggelse	bedöms	konsekvenserna	bli	mått	liga	till	
marginella	med	tanke	på	dess	mindre	exponerade	läge	samt	byggrätt	B:s	långt-
gående	utformningsbestämmelser	och	de	generella	egenskapsbestämmelserna	
som	anger	att	nya	byggnader	ska	inordna	sig	i	den	känsliga	miljön.	

Detta	innebär	sammantaget	att	det	huvudsakligen	är	rivning	av	befintlig	bebyg-
gelse	 som	medför	 så	 stora	 konsekvenser	 att	ett	genomförande	enligt	 planen	
medför	betydande	miljöpåverkan.	Dessa	konsekvenser	har	dock	p	g	a	att	bygg-
naderna	tillåtits	förfalla	blivit	oundvikliga.

Till	 dessa	 direkta	 effekter	 av	 förslaget	 kommer	 också	 sk	 kumulativa	 effekter.	
Dessa	handlar	huvudsakligen	om	att	badortsepoken	som	helhet	 försvagas	på	
Marstrand	genom	ytterligare	rivning	av	en	publik	anläggning	och	att	kajstråkets	
karaktär	mot	syd	riskerar	att	förvanskas	genom	ytterligare	modern	bebyggelse.	
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

Gränser
Planområdesgräns, tillika användningsgräns

Användningsgräns
Egenskapsgräns

Användning av kvartersmark (PBL 4 kap 5 §
punkt 3)

Bostäder och centrumverksamheter.
Våningshöjd i entréplan mot Hamngatan ska ha tillräcklig
takhöjd så att de är möjliga att nyttja för verksamhet.

BC

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
+0,0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11

§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

+0,0 Högsta takfotshöjd i meter över angivet nollplan (PBL 4 kap 11
§ punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Byggnads yttre ska gestaltas med särskilt beaktande av  av ortens särpräglade miljö,
vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Nya byggnader ska utformas så
att de inordnar sig i den känsliga miljön.

Färgsättning av fasader ska ske med utgångspunkt från originalfärgsättning på
ursprunglig bebyggelse, eller annan färgsättning som bedöms vara kulturhistoriskt
riktig.

Byggnads fasad ska utföras i trä.  (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
b1 Entrévåning mot Hamngatan samt källarvåning ska utföras

vattensäkra, dörrar och fönster ska vara möjliga att plombera.
(PBL 4 kap 16 § punkt 1)

b2 Marken får underbyggas med källare. Källarvåning ska utföras
vattensäker. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)

q1 Träfasad mot Hamngatan, med torn, fönster, listverk, takfot
och detaljer ska bevaras i sin helhet och vid sin tekniska
livslängds slut rekonstrueras. Rekonstruerade byggnadsdelar
ska utföras som exakta kopior med avseende på material och
utseende. Träfasad och torn mot Hamngatan får inte
värmeisoleras på sådant sätt att upplevelsen av fasaden som
lätt och spröd förvanskas. Tak ska utföras likt ursprungligt
eller befintligt med avseende på material, utformning och färg.
  (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

q2 Befintlig stensättning ska bevaras och kompletteras. För att
undvika skador under byggnation får stensättning demonteras
i syfte att renovera och återställa. (PBL 4 kap 16 § punkt 3)

r1 Träfasad och torn mot Hamngatan får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att sanera, renovera/ rekonstruera och
därefter återuppbygga. Traditionell hantverksteknik ska
användas. Rekonstruerade byggnadsdelar ska utföras som
exakta kopior med avseende på material och utseende. (PBL
4 kap 16 § punkt 4)

r2 Stenmur i fastighetsgräns mot gata får inte rivas, men får
monteras ned i syfte att renovera och återuppbygga. (PBL 4
kap 16 § punkt 4)

k1f1 Mot gata ska fasader ges horisontell fältindelning med hög
detaljering.
Fönster mot gata ska placeras symmetriskt och linjeras
vertikalt, ha stående fönsterlufter, ges bröstning mellan 40-70
cm över bjälklagskant och placeras i fasadliv. Fönster ska
utföras i trä.
Balkonger ska utföras mot Hamngatan och vara symmetriskt
placerade. Balkongerna får ha ett största djup 1,5 m.
Balkongräcken ska vara utformade i trä med nätta träribbor
som följer fasadens fältindelning och vara delvis
genomsiktliga
Byggnaden ska utföras med frontespis och takkupor, som ska
vara symmetriskt placerade. Takkupor ska utföras smäckra.
Tak ska utföras som valmat mansardtak enligt figur 1 och
vara plåttäckt. (PBL 4 kap 16 § punkt 2)

k2f2 Mot norr och väster ska fasader ges horisontell fältindelning
med hög detaljering. Fönster mot norr ska placeras
symmetriskt och linjeras vertikalt, ha stående fönsterlufter,
ges bröstning mellan 40 - 70 cm över bjälklagskant och
placeras i fasadliv. Fönster ska utföras i trä. Tak ska vara
sadeltak med takvinkel 20 - 25 grader. Balkonger och
takkupor får endast utföras mot gård. (PBL 4 kap 16 § punkt
2)

k3f3 Entrévåning mot Hamngatan ska utföras i tegel.
Takkupor får endast utföras mot gård. (PBL 4 kap 16 § punkt
2)

k4f4 Staket ska finnas och vara utformat i trä. (PBL 4 kap 16 §
punkt 2)

Korsmark - på marken får endast komplementbyggnad
placeras (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Prickmark - marken får inte förses med byggnad (PBL 4 kap
11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är fem år. (PBL 4 kap 21 §)

Bygglov krävs även för ändring och underhåll av byggnad betecknad med q 1 (PBL 4
kap 15 §)
Upplysning
Vid åtgärder som berör byggnader som omfattas av skyddsbestämmelser ska
antikvarisk sakkunnig medverka. Vid rivning av befintliga (2016) byggnader ska
byggnader och dess färgsättning (originalfärgsättning liksom senare färgsättning)
dokumenteras av antikvarie.
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Figur 1

Möjlig utformning. Vy från Hamngatan Möjlig utformning. Vy från Varvsgatan.
Illustrationer: White arkitekter

Planområde

Plankarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Illustrationskarta skala 1:500 (A1)
1:1000 (A3)

Kartbeteckningar

PLANKARTA

SAMRÅDSHANDLING

Marstrand 73:3

Upprättad 2016-11-16

Martina Hermans
Enhetschef planering

Mikaela Ranweg
planarkitekt

Kungälvs kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet

Till detaljplanen hör följande handlingar:
 Plankarta med illustration
 Planoch genomförandebeskrivning


 Miljökonsekvensbeskrivning
 Arkeologisk utredning
 Geoteknisk utredning
 Dagvattenutredning

Planens syfte är att anpassa gällande bestämmelser så att bostäder
möjliggörs på hela fastigheten Marstrand 73:3.
Syftet är också att tydliggöra och så långt möjligt värna de kulturvärden
som byggnaderna på fastigheten har, i huvudsak som del av Marstrands
stadsstruktur och upplevelsen av bebyggelsefronten mot vattnet.
Anläggningen är ett exempel på badorts-epokens arkitektur och rymmer
unika kvaliteter, särskilt restaurangbyggnaden har värden som bl.a. i
prövning om kulturminnesmärkning har beskrivits som omistliga.
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Matris med sammanfattning av konsekvenser av detaljplaneförslaget
Matrisens övre del visar att konsekvenser kopplade till rivning medför mycket stora respektive stora konsekvenser för kulturmiljön och de olika värdetemana. Den nedre delen av 
matrisen visar konsekvenserna av Oscars rekonstruerade fasad, tillkomst av ny bebyggelse mm. 

Tema 1) 
Hamn  siluetten 
och trästaden 

Tema 2)
Viktiga rep
resentanter från 
badortsepoken

Tema 3) 
Samhälls och 
socialhistoriska 
värden 

Tema 4) 
Byggnads och 
arkitekturhistoriska 
värden

Tema 5) 
Rester av Porto
Francotiden och 
1700talet

Tema 6) 
Riks intresse för 
friluftsliv

Hus	A:	Rivning	bef.	byggnad		 Berörs ej Mycket stor Mycket stor Mycket stor Ingen Måttlig

Hus	B:	Rivning	befintlig	byggnad. Stor Mycket stor Mycket stor Mycket stor Ingen Måttlig

Hus	C:	Rivning	av	befintlig	byggnad. Stor Stor	 Stor	 Stor	 Ingen Måttlig

Hus	D:	Rivning	av	befintlig	byggnad.	 Måttlig Ingen Mycket stor Mycket stor Mycket stor Ingen

Hus	E:	Rivning	av	befintlig	byggnad. Måttlig Stor Stor Måttlig Ingen Ingen

Hus	A:	Rekonstruktion	fasad	och	torn	
mot	Hamngatan.	

Ingen Ingen Måttlig

Hus	B:		Upp	förande	av	en	ny	byggnad.		 Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Måttlig

Hus	C:	Upp förande av en ny byggnad.  Måttlig Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Måttlig

Hus	D:	Upp förande av en ny byggnad.  Marginell Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Ingen

Hus	E:	Upp förande av en ny byggnad.  Marginell Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Ingen

Hus	F:	Utökad	byggrätt	och	takhöjd.	
Upp förande av en ny byggnad.  

Marginell Ingen Berörs ej Berörs ej Berörs ej Ingen

Gård:	Bevarande	och	komplettering	av	
bef.	stensättning.	

Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen Ingen

Övrigt Vid nybyggnad i kvarteret kan det förutsättas att åtgärderna medför ingrepp i den fasta fornlämningen. 
Bedömningen är gjord utan hänsyn till de värden som kan komma att påverkas i och med ingrepp i fornlämningen. 

 

Stor	till	måttlig Stor	till	måttlig Stor	till	måttlig

Måttlig
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Konsekvenser: Hus A - fd restaurang Oscars

Planförslag
Gällande	 byggnadshöjdsbestämmelse	 om	11,4	m	 ersätts	med	 ny	 takfotshöjd	
om		+	12,25		samt	taknockshöjd	+	15,11	(föreslagen	taknockshöjd	på	tornet	är	+	
17,05).	Detta	innebär	att	byggnadshöjden	höjs	något	för	att	bottenvåningen	ska	
kunna	nyttjas	för	verksamhet.	

Bestämmelsen	Ht	 (Hotell)	utgår	och	ersätts	med	BC (bostäder/centrumända-
mål).	I	planbestämmelsen	anges	att	våningsplan	i	entréplan	mot	Hamngatan	ska	
ha	tillräcklig	takhöjd	så	att	de	är	möjliga	att	nyttja	för	verksamhet.	

För	byggrätten	gäller	de	generella	egenskapsbestämmelserna	som	reglerar	ut-
formningen	av	ny	bebyggelse	samt	färgsättning	-	se	sid	35.	
 
Byggrätten	(Hus	A)	är	försedd	med	utformningsbestämmelse:	
 f3:	Entrévåning	mot	Hamngatan	ska	utföras	i	tegel.	Takkupor	får	en	
	 dast	utföras	mot	gård.	

För	träfasad	och	torn	mot	Hamngatan	finns	en	skyddsbestämmelse:
 q1:	Träfasad	mot	Hamngatan,	med	torn,	fönster,	listverk,	takfot	och	
 detaljer ska bevaras i sin helhet och vid sin tekniska livslängds slut re- 
	 konstrueras.	Vid	rekonstruktion	ska	traditionella	hantverkstekniker	an-	
	 vändas.	Rekonstruerade	byggnadsdelar	ska	utföras	som	exakta	
 kopior med avseende på material och utseende. Träfasad och torn mot  
	 Hamngatan	får	inte	värmeisoleras	på	sådant	sätt	att	upplevelsen	av		
	 fasaden	som	lätt	och	spröd	förvanskas.	Tak	ska	utföras	likt	ursprungligt		
	 eller	befintligt	med	avseende	på	material,	utformning	och	färg.

För	fasad	och	torn	mot	Hamngatan	gäller	också:
 r1:		Träfasad	och	torn	mot	Hamngatan	får	inte	rivas,	men	får	monteras	
	 ned	i	syfte	att	sanera,	renovera/rekonstruera	och	därefter	återupp-
	 bygga.	Traditionell	hantverksteknik	ska	användas.	Rekonstruerade		
	 byggnadsdelar	ska	utföras	som	exakta	kopior	med	avseende	på	material	
 och utseende.

För	 Hus	 A	 gäller	 också	 bestämmelse	 b1	 som	 anger	 att	 entrévåning	 mot	
Hamngatan		samt	källarvåning	ska	utföras	vattensäker.	Fönster	och	dörrar	ska	
vara	möjliga	att	plombera.	

Åtgärd och effekt
• En	stor	effekt	genom	att	detaljplanen	inte	säkerställer	att	hela	den	befint-

liga	byggnaden	bevaras,	utan	möjliggör	en	partiell	 rivning	av	en	byggnad	
av mycket stort kulturhistoriskt värde. Avsaknaden av rivningsförbud för 
befintlig byggnad är dock ett resultat av det under lång tid eftersatta un-
derhållet, vilket resulterat i att byggnaden inte längre är tekniskt möjlig att 
bevara. Att införa rivningsförbud är därför inte längre ett alternativ.

• Detaljplanen	reglerar	att	träfasaden	mot	Hamngatan	ska	bevaras	i	sin	hel-
het,	vilket	är	positivt.	Bestämmelsen	medför	dock	en	stor	effekt	genom	att	
den	medger	demontering	 av	 träfasad	och	 torn	mot	Hamngatan	 samt	 att	
originalmaterial	får	ersätts	med	kopior	vid	sin	tekniska	livslängds	slut.	

• En	måttlig	effekt	genom	att	detaljplanens	bestämmelse	om	vattensäker	en-
trévåning	kan	komma	att	innebära	fasadförändring	eller	påverkan	på	äldre	
fönster. 

• En	måttlig	effekt	genom	att	detaljplanen	medger	att	 sockelvåningen	mot	
Hamngatan	höjs.		

• En	måttlig	effekt	genom	att	användningen	ändras	från	Hotell	till	Bostad	och	
Centrumändamål (C inrymmer hotell). 

Hus A, fd Restaurang Oscars (2016). 
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Konsekvenser

• Risk	 för	 en	 stor	 till	 måttlig	 konsekvens	 för	 hamnsiluetten,	 trästaden,	
badorts ep ok en och de arkitekturhistoriska värdena (Tema 1, 2, och 4) då 
detalj	planen	medger	att	originalmaterial	ersätts	av	kopior	vad	gäller	fasad-
en mot hamnen. Graden av konsekvens är beroende av hur mycket av ori-
ginalmaterialet som byts. Originalmaterialet är en stor del av byggnadens 
kulturhistoriska	värde.	En	rekonstruktion	med	nytt	material	innebär	att	au-
tenticiteten	går	förlorad,	att	byggnadens	charm	och	patina	försvinner	vilket	
påverkar	det	kulturhistoriska	värdet	negativt.	Fasaden	riskerar	att	bli	en	ku-
liss.	Det	skall	dock	påpekas	att	med	hänsyn	till	byggnadens	tekniska	skick	är	
möjligheterna	att	bevara	originalmaterialet	mycket	små.	Rivning/demonte-
ring	av	träfasad	mot	Hamngatan,	inkl.	fönster	och	övrigt	snickeri	i	fasaden,	i	
samband med ombyggnad av den murade sockelvåning en, sanering av trä-
fasad	till	följd	av	det	eftersatta	skicket	mm	kommer	med	stor	sannolikhet	
att	orsaka	skador	på	originalmaterialet,	och	med	hänsyn	till	omfattande	röt-	
och mögelskador kommer sannolikt stora delar av originalmaterial behöva 
bytas ut. Bestämmelsen b1	anger	att	entrévåning	ska	vara	vattensäker,	vilket	
kan	innebära	en	fasadförändring	eller	att	äldre	fönster	inte	kan	återanvän-
das i denna våning. 

• Trots	att	byggnaden	 i	 sin	helhet	 inte	 längre	anses	möjlig	att	bevara	p	g	a	
lång	tid	av	förfall	måste	ändå	en	partiell	rivning	av	byggnaden	konsekvens-
bedömas då den utgör en bärande del av riksintresset för kulturmiljövår-
den.	Den	partiella	rivning	som	detaljplanen	medger,	och	som	det	tekniska	
skicket	 innebär,	 leder	till	en	mycket	stor	konsekvens	genom	förlust	av	en	
sällsynt	välbevarad	restauranganläggning	från	förra	sekelskiftet	med	stora	
samhälls-, arkitektur- och socialhistoriska värden (Tema 2, 3 och 4) vilket 
gör	att	badortsepoken	på	Marstrand	samt	den	tidiga	turismens	karaktär	och	
betydelse	för	staden	blir	svårare	att	förstå.	En	välbevarad	interiör	med	luftig	
sommarmatsal	och	dans	restaurang,	skapade	för	att	vara	lockande	rum	för	
fester	och	lustfyllt	nöjesliv,	med	flera	originaldetaljer	försvinner.	Kvarterets	
koppling	till	kung	Oscar	II,	som	spelat	en	stor	roll	för	Marstrand,	försvinner	
dessutom. 

Detaljplanen medger rivning av en välbevarad byggnad med en näst intill intakt planlös-
ning med flera bevarade originaldetaljer (2013). 

• En	måttlig	konsekvens	på	riksintresset	för	friluftsliv	(Tema	6).	Dels	genom	
att	användningen	 ändras	 från	publik	 verksamhet,	 som	gynnar	orten	 som	
turist-	och	besöksmål	samt	har	en	lång	kontinuitet	i	kvarteret,	till	bostäder.	
Dels	genom	att	möjligheten	till	berikande	upplevelser	i	en	unik	och	välbeva-
rad kulturmiljö försämras. 
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Konsekvenser: Hus B - fd Turisthotellets främre del

Planförslag
Gällande	byggnadshöjdsbestämmelse	om	12,9	m	ersätts	med	ny	takfotshöjd	om		
+	13,25	samt	taknockshöjd	+	18,10	(lika	bef.	höjd).	Bestämmelsen	Ht	(Hotell)	
ersätts	med	BC (bostäder/centrumändamål).	I	planbestämmelsen	anges	att	vå-
ningsplan	i	entréplan	mot	Hamngatan	ska	ha	tillräcklig	takhöjd	så	att	de	är	möj-
liga	att	nyttja	för	verksamhet.	

För	byggrätten	gäller	de	generella	egenskapsbestämmelserna	som	reglerar	ut-
formningen	av	ny	bebyggelse	samt	färgsättning	-	se	sid	35.	

Byggrätten	(Hus	B)	är	försedd	med	utformningsbestämmelse:	
 f1:	Mot	gata	ska	fasader	ges	horisontell	fältindelning	med	hög	de-	
	 taljering.	Fönster	mot	gata	ska	placeras	symmetriskt	och	linjeras	verti-	
	 kalt,	ha	stående	fönsterlufter,	ges	bröstning	mellan	40-70	cm	över	bjälk-	
	 lagskant	och	placeras	i	fasadliv.	Fönster	ska	utföras	i	trä.	
	 Balkonger	ska	utföras	mot	Hamngatan	och	vara	symmetriskt	placerade.	
	 Balkongerna	får	ha	ett	största	djup	1,5	m.	Balkongräcken	ska	vara	ut-	
	 formade	i	trä.	Med	traditionell	utformning,	uppburna	av	konsoler,	med		
	 stående	figursågade	så	att	genomsiktlighet	uppnås	samt	profilelrade		
	 överliggare	och	hörnstolpar.	Byggnaden	ska	utföras	med	frontespis	och		
	 takkupor,	som	ska	vara	symmetriskt	placerade.	Takkupor	ska	utföras		
	 smäckra.	Tak	ska	utföras	som	valmat	mansardtak	enligt	figur	1	och	vara	
	 plåttäckt.	Formspråk	(fönster,	fönstersättning,	tak,	panel,	detaljer	etce-	
	 tera	och	materialval	traditionella	för	tiden	ca	år	1895-1915	ska	vara	väg-
	 ledande	i	utformningen	av	gatufasaderna.	Befintliga	byggnaders	(2017)	
	 fasad	och	tak	ska	utgöra	förlaga	för	helhetsutformningen.	

Terrassen framför hotellet är försedd med prickmark. Marken får inte förses 
med byggnad. För marken gäller också bestämmelse b2	som	anger	att	marken	
får	underbyggas	med	källare.	Källarvåning	ska	utföras	vattensäker.	

Stenmuren	mot	gatan	är	försedd	med	rivningsförbud:
 r2:Stenmur	i	fastighetsgräns	mot	gata	får	inte	rivas,	men	den	får	
	 monteras	ned	i	syfte	att	renoveras	och	återuppbyggas.	

Terrassen	har	också	en	varsamhets-	och	utformningsbestämmelse:
 k4 f4:	Staket	ska	finnas	och	vara	utformat	i	trä.

Hus B, fd Turisthotellets främre del (2016). 
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Åtgärd och effekt
• En	stor	effekt	genom	att	detaljplanen	inte	säkerställer	att	befintlig	byggnad	

bevaras, utan möjliggör rivning av en byggnad av mycket stort kulturhisto-
riskt värde. Avsaknaden av rivningsförbud för befintlig byggnad är dock ett 
resultat av det under lång tid eftersatta underhållet, vilket resulterat i att 
byggnaden inte längre anses tekniskt möjlig att bevara. Att införa rivnings-
förbud är därför inte längre ett alternativ.

• En	måttlig	effekt	genom	att	detaljplanen	medger	uppförande	av	en	ny	bygg-
nad i en mycket känslig miljö.

• En	måttlig	effekt	då	användning	ändras	till	Bostad	och	Centrumändamål.	

• En	stor	effekt	genom	att	detaljplanen	medger	fällning	av	ett	ålderdomligt	
och karaktärsskapande träd på tomten.

Konsekvenser
• Trots	 att	byggnaden	 inte	 längre	anses	möjlig	 att	bevara	p	 g	 a	 lång	tid	av	

förfall måste ändå rivning av byggnaden konsekvensbedömas då den utgör 
en bärande del av riksintresset för kulturmiljövården. Den rivning som de-
taljplanen	medger,	och	som	det	tekniska	skicket	innebär,	leder	till	en	stor	
konsekvens genom förlust av en arkitekturhistoriskt värdefull byggnad som 
starkt	bidrar	till	Marstrands	karaktär	av	genuin	trästad	(tema	1).	Byggnaden	
har	en	enklare	karaktär	än	Hus	A	och	är	 i	och	med	sitt	indragna	läge	inte	
lika	dominerande	på	platsen.	Trots	detta	är	den	en	viktig	del	av	Marstrands	
helhetskaraktär, varför konsekvensen bedöms som stor. Rivning kommer 
dock	innebära	en	mycket	stor	konsekvens	på	de	värden	som	är	kopp	lade	till	
badortsepoken,  samhälls-, arkitektur- och socialhistoriska värden (Tema 2, 
3	och	4).	Badorts	epoken	på	Marstrand	samt	den	tidiga	turismens	karaktär	
och	betydelse	för	staden	blir	svårare	att	förstå	och	uppleva.	Likaså	påverkas	
det	socialhistoriska	värdet	som	berättar	om	hur	människor	har	turistat	un-
der	olika	tider.	Kvarterets	koppling	till	kung	Oscar	II,	som	spelat	en	stor	roll	
för Marstrand, försvinner dessutom. 

• En	 ny	 byggnad	 i	 detta	 stadsbildsmässigt	mycket	 känsliga	 stråk	 får	 konse-
kvenser	för	hamnsiluetten	och	trästaden	(Tema	1).		Graden	av	konsekvens	
bedöms	 som	måttlig	 snarare	än	 stor	eftersom	bestämmelserna	 för	bygg-
rätten	är	såväl	skarpa	som	långtgående	och	närmar	sig	rekonstruktion	med	
avseende	på		bl	a	skala,	utformning	och	takform.	Detaljer	så	som	frontespis,	
fasadens	 fälti	ndelning,	 fönstersättning,	utformning	av	balkongfronter	mm	
regleras	och	styrs	tydligt	mot	hur	befintlig	byggnad	är	utformad.	Dock	med-
ges	 ett	 visst	 utrymme	 för	 att	uppnå	moderna	 krav,	 t	 ex	medges	 djupare	
balkonger	än	vad	som	är	brukligt	för	traditionell	bebyggelse.	Turisthotellet	
har	heller	inte	samma	nyckelroll	i	hamnstråket	som	restaurang	Oscars.	Att	
konsekvensen	ändå	bedöms	som	måttlig	beror	på	att	det	föreligger	en	risk	
att	ny	byggnad	utförs	utan	den	detaljomsorg	som	befintlig	byggnad	har,	vad	
gäller	t	ex	frontespisens	utformning,	takets	fjälltäckning,	takfotens	konsoler,	
takkupornas	dekorativa	utförande,	listverkens	profilering	mm.	Därmed	skul-
le en modern byggnad, även om den iträder sig det äldre husets grundform, 
riskera	att	 få	ett	 förenklat	uttryck	som	 i	detta	exponerade	 läge	 i	vyn	 från	
vattnet	påverkar	upplevelsen	av	den	känsliga	bebyggelsefronten	negativt.	

• En	 stor	 konsekvens	 för	 hamnsiluetten	 och	 trästaden	 (Tema	 1)	 då	 detalj-
planen	medger	fällning	av	ett	äldre	träd	med	betydelse	för	områdets	karak-
tär.	Detta	kommer	att	påverka	den	betydelsefulla	bebygg	elsefronten	mot	
hamnen	negativt.	

• En	måttlig	konsekvens	på	riksintresset	för	friluftsliv	(Tema	6).	Dels	genom	
att	användningen	ändras	från	publik	verksamhet,	som	gynnar	orten	som	tu-
rist-	och	besöksmål,	till	bostäder.	Dels	genom	att	möjligheten	till	berikande	
upp levelser i en unik och välbevarad kulturmiljö försämras. Dessutom med-
för fällning av träd framför byggnaden en marginell konsekvens för Tema 6. 

Observera att konsekvensbedömningen görs undantaget de ingrepp i fornläm-
ningen som detalj planen möjliggör genom att marken får byggas under med 
källare. En separat arkeologisk utredning får visa vilka konsekvenser ett ingrepp 
i fornlämningen kan komma att få. 
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Konsekvenser: Hus C - Annexet

Planförslag
Gällande	byggnadshöjdsbestämmelse	om	12,9	m	 	ersätts	med	ny	takfotshöjd	
om	+	13,36	 	 samt	 taknockshöjd	+	16,39	 (lika	bef.).	Bestämmelsen	Ht	 (Hotell)	
ersätts	med	BC (bostäder/centrumändamål).	För	byggrätten	gäller	de	generella	
egenskapsbestämmelserna	som	reglerar	utformningen	av	ny	bebyggelse	samt	
färgsättning	-	se	se	sid	35.		

Byggrätten	(Hus	C)	är	försedd	med	utformningsbestämmelse:	
 f2: Mot	norr	och	väster	ska	fasader	ges	horisontell	fältindelning	med		
 hög detaljering. Fönster mot gata ska placeras symmetriskt och linjeras 
	 vertikalt,	ha	stående	fönsterlufter,	ges	bröstning	mellan	40-70	cm	över		
	 bjälklagskant	och	placeras	i	fasadliv.	Fönster	ska	utföras	i	trä.	Tak	
	 ska	vara	sadeltak	med	takvinkel	20-25	grader.	Balkonger	och	takkupor		
	 får	endast	utföras	mot	gård.

Åtgärd och effekt
• En	stor	effekt	genom	att	detaljplanen	inte	säkerställer	att	befintlig	byggnad	

bevaras, utan möjliggör rivning av en byggnad av mycket stort kulturhisto-
riskt värde. Avsaknaden av rivningsförbud för befintlig byggnad är dock ett 
resultat av det under lång tid eftersatta underhållet, vilket resulterat i att 
byggnaden inte längre anses tekniskt möjlig att bevara. Att införa rivnings-
förbud är därför inte längre ett alternativ.

• En	måttlig	effekt	genom	att	detaljplanen	medger	uppförande	av	en	ny	bygg-
nad i en kulturhistoriskt känslig miljö.

• En	måttlig	effekt	då	användning	ändras	till	Bostad	och	Centrumändamål.		

Konsekvenser
• Trots	 att	byggnaden	 inte	 längre	anses	möjlig	 att	bevara	p	 g	 a	 lång	tid	av	

förfall måste ändå rivning av byggnaden konsekvensbedömas då den ut-
gör	 en	 viktig	 representant	 för	 badortsepoken	 med	 stora	 samhälls-	 och	

arkitekturhistoriska	värden	som	utgör	en	viktig	del	av	 trästaden	 (Tema	1,	
2, 3 och 4). Den rivning som detaljplanen medger, och som det tekniska 
skicket	innebär,	leder	till	en	stor	konsekvens	genom	förlust	av	ett	välbevarat	
annex	med	tidstypisk	exteriör	och	en	välbevarad	planlösning	med	flera	ori-
ginaldetaljer som visar en enklare hotellverksamhet. Badortsepoken samt 
den	tidiga	turismens	karaktär	blir	därmed	svårare	att	förstå.	Likaså	påver-
kas	det	socialhistoriska	värdet	som	berättar	om	hur	människor	har	turistat	
i	olika	tider.	Med	hänsyn	till	dess	mindre	exponerade	läge	och	dess	enklare	
utformning	bedöms	dock	konsekvensen	av	en	rivning	bli	mindre	än	vad	gäl-
ler	t	ex	Hus	A.	

• En	måttlig	konsekvens	för	trästaden	(Tema	1)	genom	att	detaljplanen	med-
ger uppförande av en ny byggnad i en kulturhistoriskt känslig miljö, vilket 
påverkar	miljön	kring	Varvsgatan	som	idag	bl	a	är	präglad	av	traditionella	
trähus.	Konsekvensen	bedöms	som	måttlig	på	grund	av	byggrättens	min-
dre	exponerade	läge	och	det	faktum	att	den	är	försedd	med	utformnings-
bestämmelser	som	anger	att	nybyggnad	ska	anpassas	till	och	arkitektoniskt	
inordnas i den känsliga miljön.

• En	måttlig	konsekvens	på	riksintresset	för	friluftsliv	(Tema	6).	Dels	genom	
att	användningen	ändras	från	publik	verksamhet,	som	gynnar	orten	som	tu-
rist-	och	besöksmål,	till	bostäder.	Dels	genom	att	möjligheten	till	berikande	
upplevelser i en unik och välbevarad kulturmiljö försämras. 
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Konsekvenser: Hus D - 1700-talshuset

Planförslag
Gällande	byggnadshöjdsbestämmelse	om	9,9	m		ersätts	med	ny	takfotshöjd	om	
+	10,45		samt	taknockshöjd	+	14,2	(lika	bef.).	Bestämmelsen	Ht	(Hotell)	ersätts	
med BC (bostäder/centrumändamål).

För	byggrätten	gäller	de	generella	egenskapsbestämmelserna	som	reglerar	ut-
formningen	av	ny	bebyggelse	samt	färgsättning	-	se	sid	35.	

Åtgärd och effekt
• En	stor	effekt	genom	att	detaljplanen	inte	säkerställer	att	befintlig	byggnad	

bevaras, utan möjliggör rivning av en byggnad av mycket stort kulturhisto-
riskt värde. Avsaknaden av rivningsförbud för befintlig byggnad är dock ett 
resultat av det under lång tid eftersatta underhållet, vilket resulterat i att 
byggnaden inte längre anses tekniskt möjlig att bevara. Att införa rivnings-
förbud är därför inte längre ett alternativ.

• En	liten	effekt	genom	att	detaljplanen	medger	uppförande	av	en	ny	bygg-
nad i en kulturhistoriskt känslig gårdsmiljö.

Konsekvenser
• Trots	 att	byggnaden	 inte	 längre	anses	möjlig	 att	bevara	p	 g	 a	 lång	tid	av	

förfall måste ändå rivning av byggnaden konsekvensbedömas då den utgör 
en ålderdomlig träbyggnad från 1700-talet med stora byggnads- och arki-
tekturhistoriska	värden	(Tema	3,	4	och	5)	liksom	en	del	av	den	riksintressan-
ta trästaden (tema 1).Den rivning som detaljplanen medger, och som det 
tekniska	skicket	innebär,	leder	till	en	stor	konsekvens	då	detta	är	en	av	en-
dast	två	kvarvarande	1700-talsbyggnader	på	Marstrand.	En	rivning	innebär	
därmed en stor byggnadshistorisk förlust. Byggnaden utgör en välbevarad 
bostadsmiljö med bevarade detaljer så som t ex snickerier och kakelugnar 
från 1700-talet. 

Hus D, 1700talshus på gården (2013). 

• En	marginell	 konsekvens	 för	 trästaden	 (Tema	 1)	 genom	 att	 detalj	planen	
medger	uppförandet	av	en	ny	byggnad	i	en	känslig	gårdsmiljö.	En	modern	
byggnad	kommer	att	innebära	att	den	idag	ålderdomliga	karaktären	föränd-
ras.	Med	hänsyn	till	 byggnadens	mindre	exponerade	 läge	och	 att	den	 är	
försedd	med	en	bestämmelse	som	anger	att	ny	byggnad	ska	inordna	sig	i	
den	känsliga	miljön	bedöms	konsekvensen	bli	marginell	snarare	än	måttlig.
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Konsekvenser: Hus E - Isboden

Planförslag
Gällande	byggnadshöjdsbestämmelse	om	10,22	m	enligt	plankartan	ersätts	med	
ny	takfotshöjd	om	+	10,8		samt	taknockshöjd	+	12,7	(lika	bef.).	Bestämmelsen	B	
(Bostad)	utgår	och	ersätts	med	BC (bostäder/centrumändamål).	

För	byggrätten	gäller	de	generella	egenskapsbestämmelserna	som	reglerar	ut-
formningen	av	ny	bebyggelse	samt	färgsättning	-	se	sid	35.	

Åtgärd och effekt
• En	stor	effekt	genom	att	detaljplanen	inte	säkerställer	att	befintlig	byggnad	

bevaras, utan möjliggör rivning av en byggnad av mycket stort kulturhisto-
riskt värde.  Avsaknaden av rivningsförbud för befintlig byggnad är dock ett 
resultat av det under lång tid eftersatta underhållet, vilket resulterat i att 
byggnaden inte längre anses tekniskt möjlig att bevara. Att införa rivnings-
förbud är därför inte längre ett alternativ.

• En	liten	effekt	genom	att	detaljplanen	medger	uppförande	av	en	ny	bygg-
nad i en kulturhistoriskt känslig gårdsmiljö.

Konsekvenser
• Trots	att	byggnaden	 inte	 längre	bedöms	som	möjlig	att	bevara	p	g	a	 lång	

tid	av	förfall	måste	ändå	rivning	av	byggnaden	konsekvensbedömas	då	den	
utgör	en	byggnad	som	speglar	förutsättningarna	för	Turisthotellets	restau-
rangverksamhet	vid	sekelskiftet	-	och	därmed	också	badortsepoken	(Tema	
2 och 3).Den rivning som detaljplanen medger, och som det tekniska skick-
et	innebär,	leder	till	en	stor	konsekvens	eftersom	möjligheten	att	förstå	de	
anställdas villkor försvåras genom rivning av de enkelt inredda bostäderna 
som	står	i	skarp	kontrast	till	badgästernas	societetsliv.	Åtgärden	innebär	vi-
dare	en	måttlig	konsekvens	genom	rivning	av	en	välbevarad	och	tidstypiskt	
utform	ad	träbyggnad	som	utgör	en	del	av	Marstrands	karaktär	av	trästad	
(Tema	1	och	4).	Med	hänsyn	till	dess	mindre	exponerade	läge	och	dess	enk-
lare	utformning	bedöms	dock	konsekvensen	endast	bli	måttlig.	

• En	marginell	 konsekvens	 för	 trästaden	 (Tema	 1)	 genom	 att	 detalj	planen	
medger	uppförandet	av	en	ny	byggnad	i	en	känslig	gårdsmiljö.	En	modern	
byggnad	kommer	att	innebära	att	den	idag	ålderdomliga	karaktären	föränd-
ras.	Med	hänsyn	till	 byggnadens	mindre	exponerade	 läge	och	 att	den	 är	
försedd	med	en	bestämmelse	som	anger	att	ny	byggnad	ska	inordna	sig	i	
den	känsliga	miljön	bedöms	konsekvensen	bli	marginell	snarare	än	måttlig.

Hus E, isbod på gården (2013). 
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Konsekvenser: Hus F - fd kökslänga

Denna	del	av	fastigheten	är	idag	obebyggd.	En	tidigare	kökslänga	av	kulturhisto-
riskt	värde	har	redan	rivits	till	följd	av	bristande	underhåll.	

Planförslag
Detaljplanen	 anger	 en	 byggrätt	 på	 den	 plats	 där	 kökslängan	 tidigare	 stod.	
Bestämmelsen	 Ht	 (Hotell)	 ersätts	 med	 BC (bostäder/centrumändamål).	
Byggnads-	och	nockhöjd	har	höjts	på	den	byggrätt	där	kökslängan	tidigare	låg	
(från	+7.7	till	+9.5	meters	takfotshöjd).	Byggrätten	har	också	utökats	något	så	
att	den	inte	längre	ligger	i	befintligt	fasadliv	i	förhållande	till	Hus	A.	

För	byggrätten	gäller	de	generella	egenskapsbestämmelserna	som	reglerar	ut-
formningen	av	ny	bebyggelse	samt	färgsättning	-	se	sid	35.	

Åtgärd och effekt
• En	liten	effekt	genom	att	detaljplanen	medger	uppförande	av	en	ny	bygg-

nad i en kulturhistoriskt känslig gårdsmiljö.

• En	marginell	effekt	genom	att	byggnadshöjden	höjs	och	byggrätten	utökas.	

Konsekvenser
• En	marginell	 konsekvens	 för	 trästaden	 (Tema	 1)	 genom	 att	 detalj	planen	

medger	uppförandet	av	en	ny	byggnad	i	en	känslig	gårdsmiljö.	En	modern	
byggnad	kommer	att	innebära	att	den	idag	ålderdomliga	karaktären	föränd-
ras.	Med	hänsyn	till	 byggnadens	mindre	exponerade	 läge	och	 att	den	 är	
försedd	med	en	bestämmelse	som	anger	att	ny	byggnad	ska	inordna	sig	i	
den	känsliga	miljön	bedöms	konsekvensen	bli	marginell	snarare	än	måttlig.	
Ökad	höjd	och	byggrätt	får	viss	påverkan	på	gårdsmiljön.

Konsekvenser: Gårdsmiljön

Planförslag
För gårdsmarken gäller bestämmelse q2 som	anger	att	befintlig	stensättning	ska	
bevaras	och	kompletteras.	För	att	und	vika	skador	under	byggnation	får	stensätt-
ning	demonteras	i	syfte	att	repareras	och	återställas.	

Marken	är	prickmarkerad	vilket	innebär	att	marken	inte	får	bebyggas.	En	mindre	
yta	mot	Varvsgatan	är	dock	markerad	som	korsmark,	vilket	innebär	att	komple-
mentbyggnad får uppföras. 

Åtgärd och effekt
• En	positiv	effekt	då	befintlig	stensättning	ska	bevaras.
• Liten	effekt	genom	uppförande	av	komplementbyggnad.	

Konsekvenser
• Att	 befintlig	 stensättning	 bevaras	 och	 kompletteras	 är	 positivt	 ur	 kultur-

historisk synvinkel. 
• En	marginell	konsekvens	för	gårdsmiljön	genom	att	planen	medger	komple-

mentbyggnad. För komplementbyggnaden gäller dock de generella egen-
skapsbestämmelserna	gällande	utformning,	 varför	 konsekvensen	bedöms	
som	marginell	snarare	än	måttlig.	
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Kumulativa effekter
Till	de	direkta	konsekvenserna	av	detaljplaneförslaget	kommer	även	kumulativa	
effekter	att	påverka	kulturmiljön	och	det	aktuella	planområdet.	De	kumulativa	
effekterna	handlar	om	hur	en	åtgärd	tillsammans	med	andra	pågående,	tidigare	
och	 framtida	verksamheter/åtgärder	påverkar	miljön	 i	ett	område.	Vi	har	be-
dömt	att	följande	kommer	att	medföra	risker:	

Ytterligare försvagning av badortsepoken
Idag är Turisthotellet och restaurang Oscars en av endast fyra bevarade större 
publika anläggningar från bad ortsepoken. Ursprungligen fanns sex större an-
läggningar. Anläggningarna Restaurang Alphyddan och Kallbadhuset har sedan 
tidigare	rivits.	
• En	rivning,	till	följd	av	att	det	i	dagsläget	inte	anses	möjligt	att	säkerställa	

ett	bevarande	av	byggnaderna	p	g	a	deras	eftersatta	tekniska	skick,	medför	
kumulativa	effekter	för	riksintresset	Marstrand	i	sin	helhet	då	det	ytterligare	
kommer	att	försvaga	förståelsen	för	och	möjligheten	att	uppleva	badorts-
epoken.	Detta	eftersom	badortsepokens	byggnader	är	en	bärande	del	i	rik-
sintresset	för	kulturmiljö	vården.	Eftersom	kultur	miljön	är	en	bärande	del	i	
riksintresset	för	friluftsliv	påverkas	även	detta.

Ytterligare påverkan på det södra kajstråket
Kajstråkets	karaktär	mot	söder	har	redan	förvanskats	genom	senare	tillkomna	
byggnader.	Det	viktiga	hamnstråket	är	välbevarat	från	Båtellet	i	norr	till	färjelä-
get,	medan	den	södra	delen	mellan	Villa	Maritime	och	Strandverket	sedan	tidi-
gare	har	urholkats.	Viktiga	nyckelbyggnader	i	hamnstråket	har	rivits	och	ersatts	
med	byggnader	som	inte	anpassats	till	den	känsliga	karaktären.	Detta	har	påver-
kat	upplevelsen	av	kajstråket	negativt.
• Att	detaljplanen	inte	kan	säkerställa	bevarande	av	befintlig	bebyggelse,	p	ga	

dess	 tekniska	 skick,	 riskerar	 att	 få	 stora	 konsekvenser	 för	 upplevelsen	 av	
hamnsiluetten	och	Marstrands	karaktär	av	genuin	trästad	från	sekelskiftet.	

Framtida verksamheter
• Det	föreligger	en	risk	att	planerade	bostäder	kommer	att	bli	sommarbostäd-

er istället för permanentbostäder och en resurs för Marstrands åretruntbo-
ende.	Detta	bedöms	dock	inte	påverka	kulturmiljön.	Att	användningen	änd-
ras	 från	publik	verksamhet	till	bostäder	 innebär	dock	att	kvarterets	 långa	
kontinuitet	som	hotell-	och	restauranganläggning	bryts	vilket	påverkar	de	
traditionsburna	värdena	på	platsen.	Dessutom	 får	en	ändrad	användning	
konsekvenser	på	turistlivet	och	riksintresset	för	friluftsliv.	

Övrigt
• En	 rivning	 kommer	 sannolikt	 innebära	 att	 fast	 inredning,	 bevarade	möb-

ler	och	andra	inventarier	från	sekelskiftet	1900	går	förlorade.	Detta	innebär	
en stor konsekvens för de kulturhistoriska värdena och förståelsen för bad-
ortsepoken (Tema 2, 3 och 4).

• Det	har	i	tidigare	utredningar	påtalats	att	om	kommunen	ger	rivningslov	för	
byggnaderna	inom	Marstrand	73:3,	trots	att	de	är	officiellt	utpekade	som	
kulturhistoriskt	mycket	 värdefulla,	 föreligger	 risk	 för	 att	 andra	 fastighets-
ägare	vill	försöka	gå	samma	väg	-	dvs	att	det	får	en	prejudicerande	effekt.	
Det	ska	noteras	att	rivning	troligtvis	även	kommer	att	ske	vid	ett	genom-
förande	enligt	 nollalternativet	 eftersom	 rivningslov	 sannolikt	 kommer	 att	
lämnas	pga	byggnadernas	skick,	risker	kopplade	till	skicket,	kostnader	mm.



DEL 5 - Bevarandealternativet
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Bevarande alternativet
I	 det	 tidigare	MKB-uppdraget	 från	 år	 2016	 ingick	 att	 konsekvensbedöma	 ett	
bevarandealternativ	som	Antiquum	tagit	fram	år	2013	i	en	antikvarisk-teknisk	
rapport.	 I	korthet	 innebar	alternativet	att	Hus	A	 (fd	 restaurang	Oscars)	och	C	
(annexet)	skulle	bevaras.	I	utredning	en	konstaterades	att	alla byggnader inom 
Marstrand 73:3 var skyddsvärda med höga kulturhistoriska värden. Förfallet be-
dömdes	dock	gått	så	långt	att	det	skulle	krävas	mycket	omfattande	insatser	för	
att	lyckas	med	ett	totalt	bevarande.	Detta	bedömdes	inte	som	möjligt.	Genom	
att	bevara	delar	 av	 anläggningen	och	komplettera	 varsamt	med	ny	anpassad	
bebyggelse bedömdes påverkan på riks intresset minimeras. Det ingick inte 
i	uppdraget	2016	att	göra	någon	 teknisk	besiktning,	och	därför	utgick	konse-
kvensbeskrivningen	från	skicket	så	som	det	var	2013,	med	reservation	för	att	
det sannolikt hade förvärrats avsevärt. 

Bevarandealternativ	äger	inte	längre	aktualitet	då	förfallet	har	fortgått	och	de	
tekniska	förutsättningarna	ytterligare	har	försämrats.	Ett	bevarande	omöjliggörs	
i dagsläget av byggnadernas tekniska status. Den senaste byggnadstekniska ut-
redningen,	 utförd	 av	Dry-IT	 2017-03-28,	 har	 konstaterat	 att	 skicket	 på	Hus	A	
och	C	försämrats	jämfört	med	läget	2013	och	att	det	i	dagsläget	inte	längre	är	
möjligt	att	bevara	någon	av	byggnaderna.	

Med	hänsyn	till	att	bevarandealternativet	inte	längre	går	att	genomföra,	samt	
då	 detaljplaneförslaget	 daterat	 2017-04-20	 reviderats	 så	 att	 egenskaps-	 och	
utformningsbestämmelserna	 nu	 är	 skärpta	 och	 långtgående,	 i	 synnerhet	 vad	
gäller	byggrätt	B,	har	bevarandealternativet	utgått	ur	miljökonsekvensbeskriv-
ningen.	Vad	gäller	byggrätt	B	styrs	utformningen	av	ny	byggnad	tydligt	mot	en	
rekonstruktion	med	utgångspunkt	i	hur	befintlig	byggnads	exteriör	är	utformad.	
Sedan	tidigare	har	det	inte	bedömts	som	nödvändigt	att	fullt	ut	rekonstruera	fa-
saderna	på	byggrätt	C	(Annexet)	på	grund	av	dess	mindre	exponerade	läge	samt	
då	egenskaps-	och	utformningsbestämmelserna	 i	den	föreslagna	detaljplanen	
bedöms	som	tillräckliga	för	att	ny	byggnad	ska	ges	en	utformning	som	anpassas	
till	sitt	stadsbildsmässiga	och	arkitektoniska	sammanhang.

Sammanfattning av tidigare konsekvensbedömning
De	värdeteman	som	år	2016	bedömdes	påverkas	mest	vid	ett	genomförande	
enligt	bevarandealternativet	var	tema	1-4.	Samtliga	av	dessa	teman	utgör	en	del	
av riksintresset, varav tema 1-2 utgör bärande delar av riksintresset. 

I	huvudsak	var	det	rivning	av	Hus	B,	D	och	E	som	bedömdes	medföra	stora	kon-
sekvenser,	men	dessutom	skulle	alternativet	föra	med	sig	stora	kumulativa	ef-
fekter	på	de	hus	som	bevaras	till	 följd	av	bl	a	anpassning	av	byggnaderna	till	
moderna BBR-krav. Det	tekniska	skicket	bedömdes	också	innebära	omfattande	
ingrepp,	vilket	troligtvis	skulle	innebära	att	mycket	originalmaterial	skulle	behö-
va	bytas	ut,	vilket	skulle	påverka	byggnadernas	charm	och	patina. Påverkan på 
kulturmiljön bedömdes dock som mindre än vad gäller detaljplaneförslaget, hu-
vudsakligen	då	både	de	kulturhistoriska	värden	som	är	kopplade	till	de	befint-
liga	byggnaderna	och	de	värden	som	är	kopplade	till	den	känsliga	stadsbilden	
värnas i högre utsträckning.

Eftersom	 bevarandealternativet	 innebar	merkostnader	 ingick	 i	 uppdraget	 att	
göra	en	bedömning	av	de	ekonomiska	förutsättningarna	för	ett	genomförande	
i	 enlighet	med	detta	alternativ	 -	dvs	en	kalkyl	 som	uppskattar	kostnader	och	
möjliga	intäkter	av	bevarandealternativet.	Denna	kalkyl	upprättades	av	Mattias	
Johansson	vid	Syncronisera	Projektledning.	Kalkylen	låg	som	en	bilaga	till	den	
föregående	MKB:n.	Den	visade	att	ett	bevarande	Hus	A	och	Hus	C	inte	bär	sig	
ekonomiskt,	men	poängterade	att	kalkylen	är	beroende	av	hur	övriga	byggrätter	
exploateras. 
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Nollalternativet	 är	 ett	 referensalternativ	 för	 att	 bedöma	 detaljplanens	 före-
slagna	 markanvändning	 med	 avseende	 på	 miljöeffekter	 och	 konsekvenser.	
Nollalternativet	beskriver	miljöns	sannolika	utveckling	i	området	om	inte	plan-
förslaget	genomförs.	Nollalternativet	är	inte	en	beskrivning	av	aktuella	förhåll-
anden	eller	ett	antagande	om	oförändrat	tillstånd,	utan	inkluderar	de	åtgärder	
och	de	förändringar	som	kan	förväntas	även	utan	att	detaljplanen	genomförs.	
Syftet	med	nollalternativet	är	att	skapa	en	referensram	som	gör	det	lättare	att	
särskilja konsekvenser som uppstår vid genomförandet av detaljplanen från 
konsekvenser som beror på stadens utveckling för övrigt.

Kungälvs	kommun	har	formulerat	följande	nollalternativ:
“Vi avslutar detaljplanearbetet. Fastighetsägaren får förelägganden om att 
hålla fastigheten i sådant skick att den inte innebär en risk för allmänhetens 
hälsa och säkerhet. Givet byggnadens skick kommer dock frågan om rivning 
troligtvis att aktualiseras relativt snart. Det är troligt att det vid en rimlighets-
bedömning utifrån byggnadernas värde i sitt nuvarande skick, det risker som 
är förenade med byggnadernas skick och de kostnader som det innebär att på 
längre sikt säkra byggnaderna, medges rivningslov och att byggnaderna rivs. 
Sen kommer fastighetsägaren att få bygga nytt enligt gällande detaljplan vilket 
är hotelländamål.”

Osäkerheter och antaganden
• Nollalternativet	anger	att	underhållsfrågan	ska	ske	i	enlighet	med	PBL	8	kap	

14§,	som	anger	att	byggnadsverk	ska	hållas	 i	ett	vårdat	skick,	och	gällan-
de	stadsplan	är	en	sk	bevarandeplan	vilket	ger	kommunen	goda	förutsätt-
ningar	att	neka	rivningslov	enligt	PBL	9	kap	34§	med	hänsyn	till	byggnad-
ernas historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 
Trots	detta	finns	det	dock	en	överhängande	risk	att	det	pågående,	och	ett	
fortsatt	förfall	gör	att	det	redan	idag	eftersatta	tekniska	skicket	kommer	att	

Nollalternativets syfte och innehåll
omöjliggöra	 	såväl	underhåll	 som	ett	bevarande	av	byggnaderna.	Att	t	ex	
täta	 taket	kan	komma	att	bli	mycket	 svårt	med	avseende	på	arbetsmiljö-
skäl med tanke på t ex rasrisk. År 2013 bedömdes den mikrobiella påväxten 
utgöra	ett	av	de	största	problemen	och	anledningen	till	 förslaget	att	 inte	
bevara	samtliga	byggnader.	Det	fortsatta	inläckaget	från	taket	har	med	stor	
sannolikhet	 accelererat	 detta	 förlopp	 och	 ytterligare	 försvårat	 ett	möjligt	
underhåll	av	de	befintliga	byggnaderna.	Med	tanke	på	det	eftersatta	skicket	
och	fastighetsägarens	avsikter	utgår	därför	konsekvensbeskrivningen	ifrån	
att	samtliga	byggnader	rivs	och	ersätts	med	nya	byggnader.	Rivningen	är	så-
ledes	inte	en	direkt	konsekvens	av	gällande	stadsplan,	utan	av	att	rivnings-
lov	kommer	att	lämnas	med	hänsyn	till	ovan	nämnda	faktorer.	

Sammanfattning av konsekvenser
Matrisen	på	följande	sida	visar	en	sammanfattning	av	de	olika	åtgärdernas	på-
verkan	på	de	värdeteman	som	presenteras	i	avsnittet	“Kulturhistoriskt	värde”.	
Rött	anger	mycket	stor	konsekvens	medan	orange	visar	stor,	gult	visar	måttlig	
och grönt visar marginell konsekvens. I vissa fall saknas färgmarkering och istäl-
let	anges	“Berörs	ej”.	Detta	gäller	i	de	fall	en	befintlig	byggnad	redan	är	riven	för	
att	lämna	plats	för	en	ny	byggnad.

Tabellen	 visar	 att	 de	 värdeteman	 som	 påverkas	 mest	 vid	 ett	 genomförande	
enligt	nollalternativet	är	 tema	1-4	samt	6.	Tabellen	visar	att	de	åtgärder	som	
innebär rivning medför stora och mycket stora konsekvenser för kulturmiljön. 
Rivning	är	dock	inte	en	direkt	effekt	av	stadsplanen,	utan	en	indirekt	effekt	ge-
nom	att	rivningslov	sannolikt	kommer	att	lämnas	med	hänsyn	till	byggnadernas	
skick	samt	risker	och	kostnader	kopplade	till	skicket.	Likaså	får	uppförandet	av	
ny	bebyggelse	stora	konsekvenser	till	följd	av	att	stadsplanen	inte	säkerställer	
att	ny	bebyggelse	utförs	väl	anpassad	till	den	känsliga	kulturmiljön.	
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Tema 1) 
Hamn  siluetten 
och trästaden 

Tema 2)
Viktiga rep
resentanter från 
badortsepoken

Tema 3) 
Samhälls och 
socialhistoriska 
värden 

Tema 4) 
Byggnads och 
arkitekturhistoriska 
värden

Tema 5) 
Rester av Porto
Francotiden och 
1700talet

Tema 6) 
Riks intresse för 
friluftsliv

Hus	A:	Rivning	bef.	byggnad Mycket stor Mycket stor Mycket stor Mycket stor Ingen Stor

Hus	B:	Rivning	befintlig	byggnad. Stor Mycket stor Mycket stor Mycket stor Ingen Stor

Hus	C:	Rivning	av	befintlig	byggnad. Stor Stor	 Stor	 Stor Ingen Stor

Hus	D:	Rivning	av	befintlig	byggnad.	 Måttlig Ingen Mycket stor Mycket stor Mycket stor Stor

Hus	E:	Rivning	av	befintlig	byggnad. Måttlig Stor Stor Måttlig Ingen Stor

Hus	A:	Upp	förande	av	en	ny	byggnad.		 Mycket stor Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Måttlig

Hus	B:		Upp	förande	av	en	ny	byggnad.		 Stor Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Måttlig

Hus	C:	Upp förande av en ny byggnad.  Stor Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Måttlig

Hus	D:	Upp förande av en ny byggnad.  Måttlig Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Ingen

Hus	E:	Upp förande av en ny byggnad.  Måttlig Berörs ej Berörs ej Berörs ej Berörs ej Ingen

Övrigt Vid nybyggnad i kvarteret kan det förutsättas att åtgärderna medför ingrepp i den fasta fornlämningen. 
Bedömningen är gjord utan hänsyn till de värden som kan komma att påverkas i och med ingrepp i fornlämningen. 

 

Matris med sammanfattning av konsekvenser av nollalternativet
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Konsekvenser av nollalternativet

Förslag
Byggnaderna underhålls så långt det är möjligt, men sannolikt kommer riv-
ningslov	 att	 lämnas.	 Byggnaderna	 rivs	 och	 ersätts	med	 nya	 byggnader	 enligt	
gäll	ande	stadsplan	från	1980-talet.	Planen	anger	användning	Ht	för	byggrätter-
na	A-D	samt	bostad	för	byggrätt	E	(isboden).	De	höjder	som	anges	i	stadsplanen	
gäller.	För	samtliga	byggrätter	gäller	utformningsbestämmelser	som	anger:	

• Tak	 skall	 utformas	 som	sadeltak	och	ges	 lutning	mot	horisontalplanet	 av	
lägst	30º	och	högst	35º.

• Takmaterial	 skall	vara	 rött	oglaserat	 taktegel	eller,	där	så	prövas	 lämpligt	
med	hänsyn	till	befintliga	förhållanden,	falsad	plåt.

• Frontespis	får	utföras	endast	där	så	prövas	lämpligt.
• Byggnads	yttre	skall	gestaltas	med	särskilt	beaktande	av	ortens	särpräglade	

miljö, vilken är av riksintresse från kulturhistorisk synpunkt. Byggnads fasad 
skall	utföras	av	trä	och	ges	mild	ljus	färg	som	ansluter	till	ortens	traditionel-
la färger.

Åtgärd och effekt
• En	 stor	 effekt	 genom	 rivning	 av	 fem	 byggnader	 av	 myck	et	 stort	 kultur-

historiskt värde. 
• En	stor	effekt	genom	uppförande	av	nya	byggnader	i	en	mycket	känslig	och	

riksintressant bebyggelsemiljö.  

Konsekvenser
• En	mycket	 stor	och	 irreversibel	 konsekvens	genom	rivning	av	 fyra	 viktiga	

representanter för bad ortsepoken samt en 1700-talsbyggnad med sto-
ra	 samhälls-,	 arkitektur-	 och	 socialhistoriska	 värden	 som	 starkt	 bidrar	 till	
Marstrands	karaktär	av	genuin	trästad	(tema	1,	2,	3,	4	och	5).	En	välbeva-
rad	publik	anläggning	från	sekelskiftet	med	tidstypiskt	utförd	exteriör	och	

en	inre	intakt	rumsindelning	med	flera	originaldetaljer	rivs.	Detta	innebär	
en	mycket	stor	förlust	som	gör	att	badorts	epoken	på	Marstrand	samt	den	
tidiga	turismens	karaktär	och	betydelse	för	staden	blir	avsevärt	svårare	att	
förstå och uppleva. 

• En	mycket	stor	konsekvens	 för	hamnsiluetten	och	trästaden	(Tema	1)	ge-
nom	att	en	av	hamnstråkets	viktigaste	symbolbyggnader	 (Hus	A)	med	sin	
karakteristiska	fasad	rivs,	vilket	innebär	att	den	betydelsefulla	bebyggelse-
fronten	kommer	att	påverkas	mycket	negativt.	Detta	får	även	mycket	stora	
negativa	konsekvenser	för	Marstrands	attraktionskraft	och	identitet.

• En	mycket	stor	konsekvens	för	hamnsiluetten	och	trästaden	(Tema	1)	genom	
uppförandet	 av	ny	bebyggelse	 i	 ett	kultur	historiskt	och	 stadsbildsmässigt	
särskilt	 känsligt	 stråk.	Detta	eftersom	gällande	 stadsplans	utformningsbe-
stämmelser	inte	säkerställer	att	nya	byggnader	arkitektoniskt	och	utform-
ningsmässigt ska inordna sig i den känsliga miljön och den betydelsefulla 
bebygg	elsefronten.	Bestämmelserna	lämnar	ett	mycket	stort	utrymme	för	
tolkningar.	Höjder	och	takvinklar	som	anges	i	gällande	stadsplan	stämmer	
t	ex	idag	inte	överens	med	det	befintliga	utförandet	på	byggnaderna.	Det	
innebär	att	nollalternativet	medger	nya	byggnader	med	helt	andra	takvink-
lar,	 takformer	 och	 höjder	 än	 de	 idag	 befintliga	 byggnaderna.	 Det	 saknas	
också bestämmelser kring fönster, takkupor, balkonger mm, vilket samman-
taget	 innebär	 att	 gällande	 plan	 inte	 säkerställer	 att	ny	 bebyggelse	 anslu-
ter	 till	Marstrands	 traditionella	 trähusbebyggelse.	 Graden	 av	 konsekvens	
är	givetvis	beroende	på	utförandet.	Sammantaget	bedöms	dock	åtgärden	
medföra mycket stora konsekvenser för det känsliga hamnstråket som är 
det	första	besökare	till	Marstrand	möter.	Det	kan	komma	att	innebära	att	
fronten mot hamnen förvanskas.

• En	stor	konsekvens	på	riksintresset	för	friluftsliv	(Tema	6)	genom	att	möj-
ligheten	till	berikande	upplevelser	i	en	unik,	historisk	och	välbevarad	kultur-
miljö försämras. 
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