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Samrådet är ett skede där du som medborgare 
kan tycka till om förslaget. När samrådstiden 
är slut bearbetas dina synpunkter och ett fär-
digt detaljplaneförslag tas fram och ställs ut 
för granskning. Du måste lämna skriftliga syn-
punkter senast i granskningsskedet annars kan 
du förlora rätten att överklaga beslut att anta 
detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0211/21 
Senast 3 augusti 2021

Har du synpunkter?

Vad är ett samråd?

Ändring av del av detaljplan för

Område söder om Första Långgatan

Enligt PBL 
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Byggstart 

Här är vi nu

 Allt om detaljplanen finns        
   tillgängligt på vår webbplats:
 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Emily Eidevåg    031-368 16 53     
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Cadritad av: Katarina Tellow

Planområdesgräns
Egenskapsgräns

Göteborg 2022-05-25

Ändring av del av detaljplan för område
söder om Första Långgatan inom stadsdelen
Masthugget i Göteborg (hotell vid Tredje
Långgatan)

- Tillägg till plankarta med bestämmelser
- Tillägg till planbeskrivning

BN antagande
Laga kraft

Del av detaljplan II-2545 som omfattas av
detta tillägg

Tillägg till PLANKARTA

CentrumC
Högsta byggnadshöjd i
meter över angivet
nollplan.
Beräkningsgrundade
fasadliv ska vara det i
gräns mot gata.

       Skorstenen, fönstrens
       spröjsindelning och

pardörr i fasad mot Nordhemsgatan
ska bibehållas till sin utformning.

k1

       Takkupor får uppföras
       på upp till en tredjedel av

fasaderna in mot gården.

f1

       Byggnadens exteriöra
        karaktärsdrag vad gäller

kalkstensockel och fönstersättning
ska bibehållas till sin utformning.

k2

Högsta totalhöjd i meter
över angivet nollplan.

       Tak ska utformas som
       sadeltak där

kompletterande takfönster och
takkupor får finnas.

f2

       Påbyggnaden ska genom
       form, material och färg ta

särskild hänsyn till den ursprungliga
byggnadens karaktär och formspråk
samt harmonisera med anslutande
byggnader i kvarteret och omgivande
kulturmiljösammanhang.

f3

Högsta nockhöjd i meter
över angivet nollplan.

Genomförandetiden är 5 år för
tillägget till planbestämmelserna
från den dagen planen vinner laga
kraft.

       Balkonger, takterrass,
       brandtrappor och andra

utkragande byggnadsdelar får
endast anordnas in mot gård.

f4

       Fasad mot gata ska 
       utformas som en

rekonstruktion genom
återuppbyggnad av tegelfasader i
rött och gult tegel med inslag av
mönstermureri, byggnadens
takutformning med rött plåttak och
takkupor

f6

       Fasadens murverk mot
       gatan med fasader av

gult tegel med rusticering och
kalstenssockel ska bevaras.

q1

       Fasadens murverk mot
       gatan i rött, gult och svart

tegel, kalkstensockel och detaljer:
pilastrar, inslag av mönstermurning
och gesimer ska bevaras.
Fönsteröppningar i plan två och tre
samt original fönster på adress
Nordhemsgatan 26 ska bevaras.

q2

        Fasadens murverk mot
         gatan med inslag av

mönstermurning ska bevaras.
Fönsteröppningar i våning två och
tre samt portöppning mot gatan ska
bevaras.

q3

       Byggnad får inte rivasr1

Vid ändring av fönster ska
ursprungliga fönster vara
vägledande. Fönsterutformning ska
vara förenlig med byggnadens
karaktär och detaljeringsnivå.

Vid utvändiga underhållsåtgärder
skall utförande beträffande utseende,
material och kvalitet väljas om möjligt
i överensstämmelse med
originalutförande eller i ett utförande
som är tidstypiskt för byggnadens
karaktär.

       Nya fönsterpartier i 
       våning ett ska anpassas

till fasadens murverk mot gatan med
avseende på blinderingar i teglet.

f5

Utformnings- skydds- och
varsamhetsbestämmelser utvecklas
och förklaras i planbeskrivningen
under stycket motiv till detaljplanens
reglering sid 30-40.


