
Detaljplan för Restaurang Port Arthur mm 
vid Gamla Ceresgatan 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Granskningshandling oktober 2013 
 

 

 

  



Planprocessen: 
 

Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-

ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-

ras.  

 

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i de-

mokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera 

detaljerat i program.  
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Sammanfattning 

Planens syfte och förutsättningar 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra en utbyggnad som binder samman  

restaurangbyggnaden (Port Arthur) med Hamnarbetarhuset. Samt att utöka använd-

ningen av Hamnarbetarhuset för mikrobryggeri och serveringsverksamhet i anslutning 

till detta och samtidigt fortsatt skydda riksintresset. 

 

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Tillbyggnaden bedöms inte 

innebära påtaglig skada på riksintresset. 

  
Bild 1: Mellan Port Arthur och Hamnarbetarhuset är en ny tillbyggnad tänkt att placeras. 

Bild 2: Bakom Hamnarbetarhuset ges utrymme för uthusbyggnader (vänster om staketet i 

bild). Befintlig parkering finns kvar (höger om staketet i bild). 
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Planens innebörd och genomförande 

 
 

En tillbyggnad föreslås som ska innehålla bryggeriutrustning samt sittplatser. En 

mindre tillbyggnad bakom Hamnarbetarhuset för förråd, emballagehantering mm blir 

också möjlig. Byggnaderna ges olika typer av skydds- eller varsamhetsbestämmelser. 

Parkering kan lösas framför Hamnarbetarhuset mot Miragatan. 

Kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida 

drift och underhåll. Exploatör ansvarar för utbyggnad av kvartersmark. 

 

Överväganden och konsekvenser 

Knäckfrågor som bearbetats under planarbetet är hur inlastningen ska kunna ordnas 

på ett trafiksäkert sätt samt parkeringsplatser på tomtmark kontra uteservering, till-

gänglighet och även riksintresset för kulturmiljövård. 

Inlastningen löses genom en viss justering av Gamla Ceresgatans linje för att ge ut-

rymme för en lastficka som även kan användas som korttidsparkering. Det finns i 

planen möjlighet att anordna tre parkeringsplatser, för besökande, i norra hörnet av 

fastigheten mot Miragatan. 

Riksintresset för kulturmiljövården bedöms inte skadas påtagligt. En avvägning mot 

verksamhetens möjligheter att utvecklas samt en anpassning i volymer etcetera har 

gjorts. Skyddsbestämmelserna för befintliga byggnader kvarstår samt preciseras. 
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Planens syfte och förutsättningar 

Syfte 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bredare användning av det gamla Hamn-

arbetarhuset tillsammans med restaurangen Port Arthur.  I kombination med en ut-

byggnadsmöjlighet för de båda byggnaderna ges utrymme för ett mikrobryggeri med 

tillhörande serveringslokaler etc. med bibehållen bebyggelsekaraktär. 

Syftet är också att fortsatt skydda riksintresset. 

Planen bidrar till de politiska målen om att skapa blandstad i ett i övrigt mer och mer 

renodlat bostadsområde.  

Läge, areal och markägoförhållanden 

Orienteringsbild 

Planområdet är beläget vid Gamla Ceresgatan, mellan Miragatan och Arbetaregatan, 

cirka 2 kilometer väster om Göteborgs centrum, på Lindholmen nära Sannegård-

shamnen. 
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Grundkarta med plangräns 

Planområdet omfattar i stort fastigheten Lindholmen 21:1, cirka 1450 m
2
 och ägs av 

Café Port Arthur AB. Viss del av planområdet ägs även av Göteborgs Stad, vilket 

kommer att regleras till den privata fastigheten i genomförandet. Fastighetsägare och 

rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

På fastigheten finns två byggnader; Port Arthur som byggdes 1996 utifrån ritningar på 

det ursprungliga huset som byggdes 1918, samt Hamnarbetarhuset från 1916. 

På fastigheten ligger ett servitut som gäller parkering för en av bostadsfastigheterna 

direkt söder om Lindholmen 21:1. 

Planförhållanden 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun anger pågående användning som bostäder, 

arbetsplatser, service, handel, mindre grönytor mm, samt att en blandning av bostäder 

och icke störande verksamheter är önskvärd.  

Det ligger även inom område med risk för översvämning och höga vattenstånd. 

För området gäller detaljplan 2-3742, som vann laga kraft år 1990, samt detaljplan  

2-3942, som vann laga kraft år 1993. Planernas genomförandetid har gått ut.  

Mark, vegetation och fauna 

Marken är till stor del bebyggd och hårdgjord. Byggnaden Port Arthur har dock en 

gräsmatteklädd förgårdsmark. Tomten sluttar något mot nordväst, mellan nivåerna ca 

+15 och +17. 
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Fornlämningar, kulturhistoria och befintlig bebyggelse 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Planområdet ligger i utkanten av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset be-

skriver en unik miljö från byggnadshistorisk, socialhistorisk och industrihistorisk 

synpunkt. Det aktuella planområdet utgör resterna från det äldre ostrukturerade be-

byggelsemönster som fått ligga kvar.  

 

Byggnaderna Port Arthur och Hamnarbetarkontoret tillsammans med de bakomlig-

gande äldre bostadshusen utgör ett unikt sammanhang. De representerar en rest av 

det äldre Lindholmen, både vad beträffar planstruktur och arkitektonisk representa-

tion.  

  

Yngre bostadshus 
Äldre bostadshus 
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Inom planområdet utgörs viktiga egenskaper knutna till riksintresset av; planstruktur 

med grund i oreglerad historia, små volymer, fristående enheter, grönska och förträd-

gårdar mot gatan, mellanrum, materialverkan i byggnader och på gatan, byggnadstek-

nik, småskalig omsorg, detaljrikedom och variation.  

Byggnadsbeståndet från perioden har ett socialhistoriskt värde då det genom sin oför-

vanskade karaktär och uttryck förmedlar samtidens byggnadsskick och arkitektoniska 

ideal, men framför allt arbetarnas levnadsförhållanden.  

Historik Lindholmen 

Hamnen och varvsindustrin gav upphov till bebyggelseutvecklingen på Lindholmen, 

vilken också utformats utefter samtida behov. Vid sidan av verksamheterna har bo-

stadsbristen och böndernas upplåtelse av mark genererat en lokal byggnadskultur med 

en tydlig särart. Specifikt för lindholmsbebyggelsen är den småskaliga omsorgen, 

vilket genomsyrar utformningen av gårdsmiljöerna, gatorna och gestaltningen. 

Åren 1900–05 kompletterades bostadsbebyggelsen på Lindholmen med landshöv-

dingehus och omkring 1920 när bostadsområdet var helt utbyggt bestod bebyggelsen 

av cirka 130 bostadshus, tre skolbyggnader och Aftonstjärnan som var Lindholmens 

”Folkets Hus”. Många butiker och småhantverkare fanns i området.  

Initiativet från varvet och arbetarna präglar fortfarande Lindholmens kärna, trots att 

varvets funktion och anläggningar idag saknas. Den sociala kulturen har avtagit vilket 

påverkat hur stadsdelen används. Landskapet, planstrukturen och arkitekturen utgör 

berättelsen om den industriepok som idag inte längre finns fysiskt representerad i 

form av verkstäder, lager och dylikt. 

Sannegårdshamnen som stod klar 1914 var en viktig del i miljön.  

Hamnarbetarkontoret 

Hamnarbetarkontoret visar i sin gestalt på verksamheternas nära relation till bostads-

bebyggelsen på Lindholmen, hur bebyggelsen växte snabbt och tätt under en intensiv 

period. Hit gick arbetarna för att få reda på sina uppdrag och få lön. Genom sin något 

mer prominenta arkitektur, skiljer det sig från bakom- och intilliggande bebyggelse, 

dess samtida tillblivelse till trots och påvisar så också betydelsen för byggnadens 

funktion i lokalsamhället.  

Lindholmen 1934 
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Hamnarbetarhuset finns med i kommunens bevarandeprogram. Byggnaden är av sten 

i en våning med valmat tegeltäckt sadeltak med enkupigt lertegel. De ljusa putsade 

fasaderna har en klassicerande gestaltning med svagt utskjutande väggpelare mellan 

stora spröjsade fönster. Fönsterramarna är tunna och sirligt profilerade. Entréporten i 

lackat massivt trä med speglar, är centralt placerad mellan de två fönsterpartierna. En 

enkel stentrappa med ett skärmtak buret av en profilerad grönmålad träkonstruktion 

leder upp till entrén. 

Hamnarbetarhuset: Nära Sannegårdshamnen byggdes 1915 ett hus för hamnarbetarna i kol-

hamnen, med samlingssal, kontor och senare omklädningsutrymmen mm.  

Invändigt har byggnaden förändrats kraftigt genom åren, men berättelsen om byggna-

dens funktion fortfarande är läsbar vilket bör beaktas vid bygglov. Berättelsen lever 

kvar genom den stora öppna salen tillsammans med det lilla förmanskontoret i nord-

västra hörnet. I salen väntade arbetarna på att bli uppropade och fick då uppdrag eller 

lön tilldelat genom de ännu bevarade skjutluckorna som skyddade kontorspersonal 

från att hamna i handgemäng.  

 

 

Plan av ursprungsbyggnaden 1915. Till höger detalj av fast interiör, förmanskontoret och de 

luckor ur vilka arbetarna fick sina löner tilldelade. 
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Port Arthur 

Port Arthur, ölkaféet som burit en viktig funktion för industrisamhället Lindholmen 

genom dess sociala funktion, ligger intill Hamnarbetarkontoret. Det är en formmässigt 

enkel rektangulär byggnad likt den ursprungliga, i en våning med en verandaliknande 

utbyggnad mot Arbetaregatan. Fasad med locklistpanel, spröjsade fönster och enku-

pigt lertegel på taket. 

Sammanhanget och platsens kontinuitet i form av verksamheter som Port Arthurs är 

en viktig del i kontexten, även om den ursprungliga byggnaden inte längre finns. Där-

emot utgör rekonstruktionen förutsättningen för att historien ska ha möjlighet att leva 

vidare. 

 
Port Arthur. 1918 byggdes ett envånings trähus på tomten. Det användes under många år 

som krog och café. Den nuvarande byggnaden uppfördes 1996 med utgångspunkt i de gamla 

ritningarna, med vissa tillägg för att tillgodose verksamhetens behov. 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 

Området nås med bil direkt från Gamla Ceresgatan, GC-väg finns. Viss allmän par-

kering finns i närområdet.  

Närmaste kollektivtrafikhållplats är belägen på Ceresgatan ungefär 25 m från planom-

rådet. Tillgängligheten anses god. 

Inga större nivåskillnader föreligger som hindrar tillgänglighet till tomten. Det finns 

inga hinder för tillgängligheten för utryckningsfordon.  

Teknik 

Befintliga byggnader är anslutna till VA, el och tele. 

Störningar 

Trafikbuller från Ceresgatan uppgår till ca 50 dBA ekvivalentnivå vid fasad. 
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Detaljplanens innebörd och genomförande 

Detaljplanen medger uppförande av tillbyggnader mellan de båda befintliga byggna-

derna samt bakom Hamnarbetarhuset, för att fastigheten ska kunna rymma ett mindre 

mikrobryggeri. Mikrobryggeriet planeras kunna producera ca 250 – 600 kubikmeter 

på ett år. Vidare kommer en bredare verksamhet att kunna tillåtas i de befintliga loka-

lerna, genom en ändrad användning. 

Planen föreskriver bevarande av de äldre byggnaderna och hänsyn till områdets ka-

raktär.  

Avtal om genomförande av detaljplanen kommer att tecknas med exploatören. Kom-

munen är huvudman för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och framtida drift 

och underhåll. Exploatör ansvarar för utbyggnad av kvartersmark.  

Bebyggelse 

 
En av skisserna på den tänkta tillbyggnaden. 

 

En annan av skisserna på den tänkta tillbyggnaden. 
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Bestämmelse läggs på den nya byggrätten med syfte att ny bebyggelse ska utformas 

med särskild hänsyn till omgivningens särart. För utbyggnad av förråd på baksidan 

ställs krav på att utformningen underordnas huvudbyggnader i detaljering, volym och 

höjd. Färger och material ska väljas med särskild hänsyn till omgivningens särart. 

Bevarande och rivningsförbud 

Inom planområdet utgörs viktiga egenskaper knutna till riksintresset av; planstruktur 

med grund i oreglerad historia, små volymer, fristående enheter, grönska och förträd-

gårdar mot gatan, mellanrum, materialverkan i byggnader och på gatan, byggnadstek-

nik, småskalig omsorg, detaljrikedom och variation.  

Detaljplanen innebär att skyddsbestämmelser och rivningsförbud fortfarande finns för 

befintliga byggnader på fastigheten, i anpassad form och med rivningsförbud på de 

båda huvudbyggnaderna.  

För Port Arthur ska, vid ändring och underhåll av byggnaden, särskilt beaktas dess 

arkitektoniska särart, dess miljöskapande värde och anpassning till omgivningen. 

För Hamnarbetarkontoret ställs krav som bland annat innebär att byggnaden inte får 

förvanskas utvändigt. Detta betyder att den exteriöra karaktären och de arkitektoniska 

motiven inte i någon större utsträckning får förändras, samt att ursprungliga former 

och material såsom putsfasader, fasaddekorer, taklandskap, fönster och dörrar skall 

bibehållas.  

Vidare ställs även krav på varsamhet vid interiöra åtgärder vad gäller planlösning och 

snickerier. Invändigt finns ännu den öppna salen tillsammans med förmanskontoret 

kvar, som berättar om byggnadens ursprungliga användning. Ursprungliga snickeri-

detaljer som lister, dörrar och dörrfoder, fönster och fönsteromfattningar är värdefulla 

delar av den inre miljön.  

Trafik och parkering 

En buss-/ parkeringsficka ska anläggas längs fastigheten mot Gamla Ceresgatan. Via 

den ordnas in- och utlastning. Detta medför viss justering av gatans linjer. För last-

ning är en backrörelse in på Miragatan godtagbar med backningshjälp. 

Gator, GC-vägar 

Möjligheten att ta sig fram för gående på södra sidan av Gamla Ceresgatan kommer 

att förbättras, delvis på gatumark och delvis på kvartersmark. 

Miragatan behålls som gång- och cykelstråk, med tillåtelse att använda första sträckan 

från Gamla Ceresgatan för tillfart till fastigheten Lindholmen 21:3. 

Huvudcykelnätet passerar förbi fastigheten på Gamla Ceresgatan med förbindelse 

både västerut mot Sannegården, Eriksberg samt Kyrkbyn etc, och mot öster vidare via 

Lindholmsallén. 
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Parkering/cykelparkering 

Korttidsparkering kan ske i fickan som anläggs för inlastning samt ev buss. Tre par-

keringsplatser kan anordnas framför Hamnarbetarhuset mot Miragatan. Ytterligare en 

parkeringsplats för personal avtalas inom servitutsområdet för bostadsparkering. 

Cykelparkering kan lämpligtvis anordnas mot Gamla Ceresgatan/Arbetaregatan, där 

utrymme finns för minst 13 cyklar. 

Tillgänglighet och service 

Tillgängligheten med kollektivtrafik och till service är oförändrad. 

Byggnadernas tillgänglighet säkerställs i bygglovet. En ramplösning är möjlig att an-

ordna via den nya tillbyggnaden. 

Teknisk försörjning  

Dagvatten 

För tillkommande, hårdgjord yta på fastigheten gäller att dag- och dräneringsvatten i 

första hand tas om hand lokalt inom kvartersmark genom infiltration eller i andra 

hand fördröjs i magasin och vid behov avleds till allmän dagvattenledning. Dagvat-

tenanslutning sker till befintlig förbindelsepunkt i Gamla Ceresgatan. 

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Till exempel ska 

oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för att minska risken för föroreningar i 

dagvattnet. 

Vatten och avlopp 

Fastigheten Lindholmen 21: l är ansluten till ändamålen dricksvatten, spillvatten och 

dagvatten. Förbindelsepunkter är upprättade i två separata lägen, dels 0,5 meter utan-

för fastighetens norra gräns samt 0,5 meter utanför fastighetens västra gräns. Kapaci-

teten i befintliga förbindelsepunkter bedöms vara tillräcklig för sammanföringen av 

fastighetens båda byggnader. 

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten mot-

svarande områdestyp A l ; V A V publikation P 83. Lägsta normala vattentryck i för-

bindelsepunkt motsvarar nivån+ 60. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas 

och betalas av fastighetsägaren. Brandvattenförsörjningen är godtagbar. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda led-

ningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Spillvattenanslutning sker 

till allmänt ledningsnät i befintliga förbindelsepunkter. 

Lägsta höjd på färdigt golv, för att anslutning med självfall ska tillåtas, ska för ny 

byggnad vara 0,3 meter över marknivå i förbindelsepunkt med hänsyn till risk för 

uppdämning i allmänt dag- och spillvattensystem. 

Inför byggnation ska berörd fastighetsägare kontakta Göteborg Kretslopp och Vatten 

för information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutningen. 
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Övriga ledningar 

Befintliga elledningar ligger inom gatumark, inga konflikter föreligger. Befintliga 

byggnader är anslutna i varsin punkt, ny tillbyggnad ansluts lämpligast via restau-

rangbyggnaden Port Arthur.  

Gasledning finns i Gamla Ceresgatan, möjlighet finns att ansluta till denna.  

Avfall 

Föreskrifter finns angående avfallshantering och slam från Kretslopp och vatten. 

Övriga åtgärder  

Geotekniska åtgärder 

En närmare geoteknisk undersökning behöver genomföras inför schaktning avseende 

grundläggningsförutsättningar och -behov där risken för sättningar på angränsande 

byggnader ska beaktas.  

De naturliga jordlagren mot kajområdet består av sand och grus med maximalt 10-15 

meters mäktighet. Fastigheten ligger strax utanför område som bedömts ha tillfreds-

ställande stabilitet i Göteborgs Stads översiktliga stabilitetsutredningen där riskområ-

det är närmast älven. Marken på fastigheten har förhållandevis liten lutning, mindre 

än 10 procent. 

En geoteknisk undersökning finns gjord för den östra delen av fastigheten (Bo Alte 

AB 1991) inför den schaktning och pålning som gjordes inför byggnationen 1995. 

Den visar att tomten begränsas av fastmark och berg i dagen i söder. Jordlagren består 

överst av fyllning och/eller torrskorpelera till 1,3 – 2,5 meter djup och därunder av lös 

lera till ca 3 till 7 meter djup. Leran vilar på friktionsjord till berg och djupen till fast 

botten eller berg är enligt sonderingarna 4,5 – till 12,5 meter.  

Utifrån utredningar av intilliggande mark som tyder på förhållandevis stabila mark-

förhållanden samt den översiktliga stabilitetsutredningen i kombination med markens 

beskedliga lutning, bedöms även marken för ny byggrätt vara tämligen stabil. 

Området är låg- eller normalriskområde beträffande radonförekomst. 

Markmiljö 

Pga fastighetens läge i närheten av hamnen krävs markmiljöundersökning inför 

schaktning. Fastighetsägaren ansvarar för detta. Upplysning om markmiljöunder-

sökning finns även på plankartan. 

Luft och buller  

Årsmedelvärdet för luftkvalitet i området ligger mellan 20-26 µg/m3, vilket ligger 

under den nedre utvärderingströskeln.  
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Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 

Anläggningar inom allmän plats 

En ny trottoar byggs längs fastighetens norra del samt en bussficka för på- och avsti-

gande. 

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 

utbyggnad och framtida drift och underhåll. 

Anläggningar inom kvartersmark 

Exploatören ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Mark ingående i allmän plats, inlösen 

Genomförandet av detaljplanen innebär att delar av exploatörens fastighet Lindhol-

men 21:1 övergår till lämplig kommunal fastighet. Exploatören erhåller en del av fas-

tigheten Lindholmen 735:489. 

Fastighetsbildning 

Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Del av fastigheten Lindhol-

men 21:3 som i föreslagen detaljplan utgörs av kvartersmark ska överföras till exploa-

tören. Del av Kommunens fastighet Lindholmen 735:489 som utgörs av allmän plats i 

planen ska överlåtas till Lindholmen 21:3 

All fastighetsbildning ska för respektive berörd fastighet ska vara genomförd innan 

bygglov beviljas för detaljplanens föreslagna bebyggelse.  

Ansökan om lantmäteriförrättning 

Kommunen, genom dess Fastighetsnämnd, ansöker om fastighetsbildning. Exploatö-

ren står för förrättningskostnaderna avseende erfoderlig fastighetsbildning. 

Avtal 

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan kommunen och Exploatören angå-

ende genomförande av planen. Avtalet ska bl.a. reglera kostnaden och ansvar för ut-

byggnad av allmän plats samt avstående från ersättningsanspråk på grund av bevaran-

de bestämmelser. 

Tidplan  

Samråd: mars 2013 

Granskning:  oktober 2013 

Antagande: mars 2014 

Om planen inte överklagas fastställ den fem veckor efter antagande. 
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Genomförandetid 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-

lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-

ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 

fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-

detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-

sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft. 

Överväganden och konsekvenser 

Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Verksamhetens möjligheter att utvecklas har delvis ställts mot riksintressets struktu-

rella gleshet i bebyggelsen.  

Möjligheterna för parkering är små eftersom tomten är liten och kraven på antal har 

hållits nere. 

Nollalternativet 

Ingen utbyggnad får göras i nuvarande plan. Utan det kan inte verksamheten utökas 

med mikrobryggeri och befintlig verksamhet får ett sämre underlag och svårare att 

överleva i jämförelse med en utökad byggrätt som planen medger.  

Sociala konsekvenser 

 En publik verksamhet som denna kan bidra till en social mötesplats för närom-

rådet.  

 Liv och rörelse på andra tider på dygnet än vad bostäder ger, kan bidra till 

bättre trygghet.  

 En viss störning kan dock ske för närboende vid sena öppettider i verksamhe-

ten. 

 En aktiv verksamhet bidrar till en mer blandad stad, i ett i övrigt av bostäder 

dominerat område. 

 Ett nytt tillskott i bebyggelsen innebär en viss förändring, men inga befintliga 

miljöer försvinner. 

Miljökonsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 

Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplig-

hetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. 

miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet 

med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden m.m. 
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Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den från allmän synpunkt 

mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen 

bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig 

med Översiktsplan för Göteborg.  

Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 

(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 

Riksintresset för kulturmiljövården bedöms inte skadas påtagligt med planens genom-

förande eftersom det som planen ger utrymme för är tillbyggnader som ska utformas 

med hänsyn till omgivningens arkitektoniska särart. Den gamla strukturen finns kvar 

om än i förändrat och tätare strukturellt skick.  

Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 

någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-

förordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförsla-

get medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. 

Planförslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som 

anges i PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver 

särskilt beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 

detaljplanen: 

 Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver 

tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

Utrymme för bryggning och maltning som kan föranleda prövning kommer endast 

ske i liten skala (mikrobryggeri) och därför krävs ingen miljökonsekvens-

beskrivning för detta. 

 Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 

internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat, eftersom det som 

planen ger utrymme för är anpassade tillbyggnader. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 

Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 

till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är 

avstämd med länsstyrelsen 14 december 2012. Följderna av planens genomförande 

ska dock alltid redovisas enligt PBL. Nedan följer därför en kort sammanställning av 

planens miljökonsekvenser. 

Naturmiljö 

Ingen naturmiljö påverkas. 
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Kulturmiljö 

Planområdet ligger i utkanten av riksintresse för kulturmiljövården. Riksintresset be-

skriver en unik miljö från byggnadshistorisk, socialhistorisk och industrihistorisk 

synpunkt.  

Vår samtida bebyggelseutveckling har skyndat fram ett sammanhang för Lindholmen 

som representerar en annan tid och kultur som ännu inte har förankrats på platsen, 

vilket gör det äldre klustret som planområdet utgör mycket viktigt i sammanhanget. 

Det representerar en epok vars upphov inte längre finns att läsa. Intressant är även att 

detta är en av de få återstående platser på Lindholmen som visar verksamheternas 

nära relation till bostadsbebyggelsen.  

Kulturintressena tillgodoses också i planen genom att skyddsbestämmelserna för be-

fintliga byggnader kvarstår och preciseras. Dock försvinner en del av den gleshet som 

historiskt kännetecknat området, men i avvägning mot verksamhetens möjligheter att 

utvecklas samt med anpassning i volym anses att denna förlust ändå uppvägs. 

Påverkan på luft 

Med något fler transporter pga en utökad verksamhet, ökar luftutsläppen något, men 

ingen egentlig påverkan. 

Påverkan på vatten 

Med viss ökning av hårdgjorda ytor, ökar dagvattenavrinningen något från fastighe-

ten, ingen större påverkan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Fastighetsnämndens inkomster och utgifter 

Fastighetsnämnden får inkomster från markförsäljning.  

Ekonomiska konsekvenser för exploatören 

Exploatören får utgifter för markköp, iordningställande av bussficka och trottoar, 

lantmäteriförrättning samt bekostar samtliga åtgärder på kvartersmark.  

Avstående av ersättningsanspråk på grund av skyddsbestämmelser och riv-

ningsförbud  

För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av byggnaden på fastigheten Lindholmen 

21:3 innehåller detaljplanen varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser med 

rivningsförbud.  

Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande av byggnader kan i vissa fall leda 

till att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning. Detta gäller i första hand skydds-

bestämmelser och rivningsförbud. Avgörande för frågan om fastighetsägaren har rätt 

till ersättning är inte viken beteckning bestämmelserna har i detaljplanen, utan om 

bestämmelserna förorsakar sådan skada som berättigar till ersättning enligt plan- och 

bygglagen (PBL).  
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Fastighetsägaren till Lindholmen 21:3 förutsätts acceptera skyddsbestämmelser och 

rivningsförbud på befintlig byggnad inom fastigheten utan att ställa några ersättnings-

krav på kommunen med anledning av denna detaljplan. Avtal där denna fråga regleras 

avses upprättas mellan Göteborgs kommun och fastighetsägaren innan detaljplanen 

antas. 

Överensstämmelse med översiktsplanen 

Planen är i överensstämmelse med översiktsplanen. 
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Detaljplan för Restaurang Port Arthur mm vid Gamla Ceresgatan  
inom stadsdelen Lindholmen i Göteborg 

 

Samrådsredogörelse 

Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 5 mars 2013 att genomföra samråd för detaljplaneförsla-

get. Förslaget har sänts för yttrande enligt bifogad lista över samrådskrets under tiden  

20 mars – 16 april. 

Förslaget har varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret och på Älvstrandens bibliotek 

på adress Diagonalen 6, samt på Hisingens bibliotek på adress Wieselgrensgatan 11 

under tiden 20 mars – 16 april. Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads 

hemsida: www.goteborg.se/planochbyggprojekt/. 

Sammanfattning 
Synpunkter har framförts angående: 

 Återvinning 

 Miljökvalitetsmål 

 Tillgänglighet 

 Social- och barnkonsekvenser 

 Skydds- och varsamhetsbestämmelser 

 Grönskan som del av riksintresset 

 Eventuella processrelaterade luftutsläpp i form av lukt 

 Önskemål om komplettering av trottoar 

 

Skydds- och varsamhetsbestämmelserna justeras. I övrigt framförda synpunkter har till 

stor del kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna, i den mån det är 

frågor som kan eller bör styras i detaljplan. 

Kopior av samtliga yttranden har överlämnats till fastighetskontoret, fastighetsägare och 

berörda konsulter för kännedom och ev. beaktande vid planens genomförande. 



 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Samrådsredogörelse 2(5) 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Synpunkterna 

finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

Fastighetsnämnden ställer sig positiv till föreslagen detaljplan, under förutsättning att 

ett avtal tecknas mellan kommunen och Café Port Arthur AB som reglerar iordningstäl-

landet av allmän plats och överföring av kommunens mark innan detaljplanen antas.  

Göteborg Energi AB (Fjärrvärme) menar att man kan erbjuda denna fastighet fjärr-

värme både för befintlig byggnad och tillkommande byggnad. Ledningssystemet är för-

lagt i Miraallén väster om Port Arthur, vid korsningen med Ceresgatan.  

Kretslopp- och vattennämnden ger råd och anvisningar för avfallshantering och töm-

ning av slambil. De påpekar även att verksamheter inte får lämna avfall för återvinning 

vid återvinningsplatser samt hänvisar till tidigare givna anvisningar kring vatten och 

avlopp. 

Kommentar: Fastighetsägaren informeras angående föreskrifter för avfall och slambil. 

Planbeskrivningen justeras när det gäller den allmänna återvinningsstationen. 

Kulturnämnden anser att det antikvariska underlaget ger en god och heltäckande bild 

av planområdets kulturhistoriska värden. Förslaget är väl balanserat mellan byggnader-

nas värden och verksamhetens behov. Kulturförvaltningen har inget att erinra mot plan-

förslaget. 

Miljö- och klimatnämnden är allmänt positiv till blandad bebyggelse i ett i övrigt mer 

och mer renodlat bostadsområde. Det är viktigt att alternativa färdsätt till bilen blir för-

stahandsvalet för besökande i området. Området har mycket god tillgång till kollektiv-

trafik och till Göteborgs stads huvudcykelvägnät. Göteborgs stads vägledning till p-tal 

ska användas och cykelparkering bör prioriteras. Program för miljöanpassat byggande 

gäller för byggnation av bostäder på kommunalägd mark, förvaltningen anser dock att 

tillämpning av programmet ska gälla i så stor utsträckning som möjligt även för övrig 

byggnation. Gång- och cykelvägar bör prioriteras för att minska bilberoende. I Stadens 

arbete mot ett långsiktigt hållbart samhälle är en bedömning av hur planer och projekt 

förhåller sig till miljömålen ett mycket viktigt instrument. En sådan bedömning under-

lättar också framtida uppföljningar av miljömålen i planarbetet. Man efterlyser en tyd-

lighet i hur detaljplanen bidrar till att miljömålen nås. 

Kommentar: Parkeringstalen har använts och utrymme finns för cykelparkering i pla-

nen. Fastighetsägaren informeras om programmet för miljöanpassat byggande. Förbätt-

ring av gångväg finns med redan i samrådshandlingen och inga ytterligare komplette-

ringar görs inför granskning. Cykelväg finns i anslutning till planområdet. När det gäller 

avstämning mot Göteborgs lokala miljökvalitetsmål anser Stadsbyggnadskontoret att 

denna detaljplan har en mycket begränsad omfattning. Därför är det inte relevant att 

utveckla en beskrivning av hur planen förhåller sig till miljömålen i det här fallet. 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra. 
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Stadsdelsnämnden i Lundby ser positivt på att man möjliggör lokal produktion samt 

stärker det lokala kulturlivet. Det är även positivt att detaljplanen möjliggör för fler ty-

per av verksamheter genom den ändrade användningen. Det är viktigt att byggnaderna 

blir tillgängliga för personer med funktionshinder samt att det tillskapas handikappar-

keringsplats. Det är även viktigt att det finns tillräckligt med besöksparkering för de 

människor som har lite svårare att röra sig. Att man förbättrar möjligheten att ta sig fram 

för gående på södra sidan av Gamla Ceresgatan är bra. Det är även bra att man har för-

lagt plats för in- och utlastning av varor till en sida med minimal påverkan på omkring-

liggande bostadsområde. Förvaltningen ser gärna att det görs en mer grundlig redovis-

ning av de sociala konsekvenserna till granskningsskedet. Företrädesvis med utgångs-

punkt i matriserna för social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys. Särskilt vik-

tig är barnkonsekvensanalysen med tanke på att verksamheten bedrivs i omedelbar när-

het till Herrgårdsskolan, där stadsdelsnämndens utskott i yttrande 2013-02-12 velat be-

gränsa tillståndet vad gäller tiderna för servering av alkohol. 

Kommentar: Utrymme för handikapparkering finns i planen. Tillgänglighet till byggna-

derna hanteras i bygglovet. En mer omfattande social- eller barnkonsekvensanalys anser 

inte Stadsbyggnadskontoret är nödvändigt i en så begränsad plan som möjliggör en 

mindre utbyggnad av detta slag. En detaljplan styr heller inte hur en verksamhet drivs 

eller liknande. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap l0 § PBL och nu 

kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap.10§ 

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 

skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt 

miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med 

gällande bestämmelser eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors 

hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. 

Råd enligt 2 kap. PBL 

Kulturmiljö 

Kommunen har på plankartan infört skydds- och varsamhetsbestämmelser för att bevara 

byggnadernas arkitektoniska särart och kvaliteter. Dock uppfyller de enligt Länsstyrel-

sens bedömning inte tydlighetskravet i plan- och bygglagen. Det vore positivt om kom-

munen även föreslog varsamhetsbestämmelser för hamnkontorets interiöra värden, med 

förmanskontor respektive öppen sal samt ursprunglig fast inredning. 

Tillståndspliktig verksamhet 

En bryggeriverksamhet kan både vara anmälnings- eller tillståndspliktig beroende på 

produktionsmängd och avloppsvattnets avledning. Bestämmelserna redovisas i bilagan till 

Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om bryggeriverk-

samheten kommer att producera mer än l 000 kubikmeter maltdryck är det en anmäl-

nings- eller tillståndspliktig verksamhet. Kommunen bör klargöra bryggeriets ungefärli-

ga omfattning för att kunna bedöma vilka krav som kan komma att ställas. 
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Geoteknik 

I planbeskrivningen framgår att en geoteknisk undersökning behöver genomföras inför 

schaktningsarbeten. En tidigare undersökning för den östra delen har inte tagit hänsyn 

till jordlagrens tekniska egenskaper. Länsstyrelsen anser att kommunen kan göra förtyd-

liganden i fråga om markens stabilitet och riskerna för skred. 

Förorenad mark 

Länsstyrelsen saknar uppgifter i EBH-databasen beträffande områdets eventuella mark-

föroreningar, men det kan inte uteslutas med tanke på att det är ett gammalt varvsområ-

de och att det har förekommit olika typer av verksamheter under åren. På plankartan 

finns en upplysning om att markmiljöundersökning krävs för schaktningsarbeten, vilken 

Länsstyrelsen bedömer tillräcklig. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

Kommentar: Skydds- och varsamhetsbestämmelserna förtydligas på plankarta och i 

planbeskrivning. Bryggeriet planeras kunna producera 250 – 600 kubikmeter per år och 

bryggeriverksamheten hamnar därmed inte vid gränsen för anmälnings- och tillstånds-

pliktig verksamhet. Texten om geoteknik förtydligas.  

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har inget att erinra mot förslaget. Skanovas 

anläggningar bör ej påverkas av föreslagen nybyggnation. 

Övriga 

Boende Miragatan 10 understryker egenskaper knutna till riksintresset, främst gröns-

kan och mellanrummen i den kringliggande stadsstrukturen. Restaurang Port Arthurs 

uteservering på gräsmattan tillför arkitektoniskt värde till området menar man. Därför 

vill man bevara utrymmet kring restaurangbyggnaden som grönyta. Man är också be-

kymrad över redan fällda träd och vill se ett bevarande av kvarvarande träd samt åter-

plantering för att kompensera de redan nedtagna. Man uttrycker oro för att den nya ut-

byggnaden ska dominera synintrycket och ta ner värdet av riksintresset. Därför vill man 

se en nedtoning av utbyggnaden mellan Port Arthur och Hamnarbetarhuset i jämförelse 

med visade illustrationer. Man föreslår även en indragning av byggrätten så att utbygg-

naden inte skjuter ut från de äldre byggnadernas fasadlinjer samt att det som uppfattas 

som ett torn på taket inte ska tillåtas. Vidare påpekas vikten av att bygga med omsorg 

om de befintliga byggnaderna och för områdets historiska karaktär. De boende menar 

att en bryggeriverksamhet tidvis ger upphov till lukt som kan vara störande och vill se 

att miljöbedömningen tar upp detta processrelaterade luftutsläpp och dess eventuella 

negativa inverkan på närboende. Man vill även se att planen anger hur fastighetsägaren 

eller verksamhetsansvarig ska ta ansvar för att minimera luftutsläpp eller kompensera 

närboende för den negativa miljöpåverkan. 

Kommentar: Grönskan och träden är helt riktigt en viktig del i områdets kulturhistoriska 

karaktär, men i det här fallet har det inte bedömts vara tillräckligt starka skäl för att upp-

rätta särskilda planbestämmelser om detta. Träden var heller inte i så fint skick att beva-

rande hade varit lämplig i längden. Vad gäller trädet mellan Port Arthur och Hamnarbe-

tarhuset kan det troligtvis inte stå kvar när utbyggnaden ska byggas där. Samtal förs 

dock utanför planarbetet med fastighetsägaren angående möjlig nyplantering av träd på 

lämplig plats. När det gäller gräsmattan utanför restaurangen finns i dagsläget inga pla-

ner på annat än utrymme för uteservering. Utbyggnadens detaljutformning bearbetas i 

bygglovet och avvägningen när det gäller precisering av planbestämmelser görs i förhål-

lande till bland annat bevarandevärden och behovet av flexibilitet inför framtiden, 
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skydds- och varsamhetsbestämmelserna förtydligas dock (se även Kulturnämndens och 

Länsstyrelsens yttranden). Det som ser ut som ett torn på illustrationerna är ett sätt av 

arkitekten att göra plats för bryggeriutrustningen i höjd utan att hela byggnaden blir så 

hög som annars skulle krävas för verksamheten. Det slutliga precisa utseendet styrs 

dock inte i detaljplanen. Bryggeriet planeras kunna producera 250 – 600 kubikmeter per 

år vilket får räknas som verksamhet av mindre omfattning och eventuella märkbara luft-

utsläpp i form av lukt bör heller inte förekomma i särskild omfattning. Bryggeriverk-

samheten hamnar med denna produktionsmängd inte inom gränserna för anmälnings- 

och tillståndspliktig verksamhet enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd. 

Boende Verkmästaregatan påpekar att det saknas trottoar en bit på Arbetaregatan pre-

cis utanför Port Arthurs staket. Trottoaren som leder från Lindholmen ner mot  

Gamla Ceresgatan upphör tvärt och fotgängare tvingas ut på gatan i en trafikerad backe, 

där det på vintern kan bildas en isvall längs staketet. Man menar vidare att många barn 

har detta som skolväg eftersom Herrgårdsskolan ligger på andra sidan Ceresgatan och 

önskar att trottoaren förlängs ned till Gamla Ceresgatan. 

Kommentar: Förbättringar görs längs Gamla Ceresgatan i samband med planens ge-

nomförande. Den befintliga gångbanan som finns på den västra sidan av Arbetaregatan 

ligger på tomtmark och ägs därmed inte av Göteborgs Stad. Gatan är också så smal att 

om gångbana skulle byggas på den västra sidan inne på Port Arthurs fastighet så skulle 

ändå en fullvärdig gångbana inte kunna erhållas förbi byggnaderna söder om Port  

Arthur. Det innebär att risken är mycket stor att gångtrafikanter ändå tvingas ut i körba-

nan. Trafikkontoret hänvisar därför till gångbanan som finns på den östra sidan om ga-

tan, som är allmän och följer hela gatans sträckning. 

Stadsplaneringsforum Centrala Hisingen välkomnar dylik utveckling och etablering 

av verksamheter som kompletterar och berikar stadsdelen. SCH vill dock framhålla att 

man utför tillbyggnader med varsamhet mot befintliga byggnader i såväl gestaltning 

som detaljutformning. 

Kommentar: Detaljutformning och utförande styrs ej i planhandlingen, det är dock del-

vis en bygglovfråga. Men de avgörande karaktärsdragen anser Stadsbyggnadskontoret 

är skyddade i planen. Skydds- och varsamhetsbestämmelserna bearbetas även i planen 

inför granskningen. 

Ändringar 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare 

med förslaget.  

 

Mindre justeringar som föreslås är följande: 

• Skyddsbestämmelser skrivs om 

• Varsamhetsbestämmelser utvecklas 

• Texten kring geoteknik förtydligas 
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