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Sammanfattande bedömning 

Slutsatser 

Bjerkings slutsatser är att detaljplanen inte innebär påtaglig skada på riksintresset Varberg samt 
att den inte är oförenlig med anpassningskravet (2 kap. 6 § PBL). 

Bjerkings bedömning 

Detaljplaneområdet för Västerport ligger utanför riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det 
är viktigt att understryka att ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet. Det 
innebär att ingen fysisk påverkan sker inom riksintressets uttryck, vare sig fästningen, 
kallbadhuset eller rutnätsstaden påverkas. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består och förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika historiska skeenden och 
sammanhang. Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och förstå.  
 
Frågorna kring eventuell påverkan på riksintresset har i utredningar, granskningar och beslut 
huvudsakligen handlat om läsbarhet. ”Läsbarhet ska emellertid inte förväxlas med strikt publika 
upplevelsevärden eller med sådana svagt definierade begrepp som stads- och landskapsbild 
eller med visuell påverkan i största allmänhet.”1  
 
Påverkan är endast visuell i samband med tillkomsten av ny bebyggelse i Västerport där 
hotellets högdel från några vypunkter kan påverka synligheten av främst Varbergs fästning, som 
med sitt höjdläge utgör ett av riksintressets uttryck. Detta berör främst stadens siluett. Den utgör 
inget definierat uttryck för riksintresset, som exempelvis förekommer i motiveringen av 
riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården [AB 115].2   
 
Bjerking anser att den försvagning som detaljplanens bebyggelse medför är av begränsad art, i 
det närmaste att betrakta som en neutral påverkan på riksintresset, men om en försvagning 
inträder ska det enligt Riksantikvarieämbetets råd att bedöma konsekvenser hänföras till en 
skada på riksintresset. Om så är fallet kan den i alla händelser inte anses vara påtaglig.  
 
Den förändring som sker utifrån detaljplanens bebyggelse är därmed huvudsakligen en 
stadsbildsfråga kopplad till anpassningskravet, som regleras enligt PBL 2 kap § 6, i mindre grad 
en riksintressefråga.  
 
Det område där enligt PBL 2 kap § 6 hänsyn ska visas natur- och kulturvärden på platsen 
utgörs av ett hamn- och industriområde väster om det långdragna järnvägsstråket genom 
Varbergs centrum. En ny gestaltning med nya byggnader påverkar stadens front mot vattnet. 
Den har under lång tid representerats av hamn- och industriverksamhet, vars bebyggelse inte 
bedömdes motsvara riksintresseanspråket vid urvalet av riksintressen. För den äldre befintliga 
bebyggelsen i detta område har inte några bevarandeprogram eller kulturhistoriska värden 
identifierats i lokalt/regionalt sammanhang.3  
 
Västerport och detaljplanens nya bebyggelse kan ses som en årsring i stadens utveckling, det 
sätt vi bygger stad idag. Skalan är sedan tidigare använd i rutnätsstaden. Byggnader om 4 - 7 
våningar förekommer i flera kvarter4, att notera redan på östra sidan av Västra Vallgatan, en 

 
1 Riksantikvarieämbetets yttrande, MÖD dom i mål P 1816-18, Kanaludden Härnösand, 2019-09-19. 
2 A.a. Stockholm-AB_riksintressen.pdf (raa.se) 
3 Med ett mindre varvshus som undantag. Se Bebyggelse i Varbergs hamn, Kulturhistorisk 
Byggnadsdokumentation, Rapport 2017:19, Kulturmiljö Halland, sid. 17.   
4 Ex. vis i kv. Verkstaden där högsta byggnadshöjd i detaljplanen från 1953 anger sju våningar och 22, 6 m 
enligt dåvarande höjdsystem. Redan då avsågs en högre byggnad inom kvarteret för att ge en klarare 
accentuering av kvarteret. Se även kv. Lagmannen (detaljplan år 2014), som redovisar befintlig byggnad 
från 1960-talet och medger ny byggnad intill, båda i fem våningar och 24 m över marknivån, och kv. 
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front mot järnvägens långsträckta markområde. Delar av det tidigare hamn- och industri-
områdets bebyggelse, bl.a. silos, oljecisterner och ett kraftvärmeverk, var av liknande höjd som 
de höjder på den nya bebyggelse som nu föreslås i detaljplanen, om än mer utspridd (se foto 
sid. 35). Den lägre bebyggelsen i rutnätsstaden ligger på behörigt avstånd från hamn- och 
industriområdet och är redan idag skymd av sin högre front mot järnvägen.  
 
Då detaljplanens nya bebyggelse återfinns på respektavstånd från fästningen, hotellets högdel 
omkring 300 meter, är det endast några vypunkter som ger upphov till påverkan som skadar 
fästningens dominans som landmärke. Då valet av rutnätsstruktur i den nya planen dessutom 
skapar samhörighet med den äldre rutnätsstaden och havet genom att förlänga ett antal 
befintliga gator ned till hamnområdet, samt inför en helt ny diagonal mellan nya resecentrum 
och fästningen, skapas nya relationer till både riksintresset i sin helhet och nya vypunkter mot 
de utpekade uttrycken.  
 
Kraven på hänsyn enligt 2 kap § 6 PBL syftar på ett mer lokalt intresse där kommunen inom 
förhållandevis vida ramar avgör hur den mark kommunen disponerar ska planeras och 
utvecklas. I detta fall saknar platsen för detaljplanens reglering identifierade särskilda historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan därmed inte vara så, att 
kommunens hänsyn till omgivande stadsbild för mark som ligger utom riksintressets 
avgränsning, ska bedömas enligt en striktare skala än där statligt intresse förekommer.    
 
Sammanfattningsvis innebär det att intill planområdet för Västerport i flera avseenden saknas 
särskilda värden vad gäller stads- och landsskapsbild, samt att ett tydligt respektavstånd finns 
till de kulturvärden som återfinns i rutnätsstaden. Bjerking bedömer att detaljplanen för 
Västerport inte är oförenlig med anpassningskravet (2 kap. 6 § PBL).  

Bakgrund  

Projekt Västerport i det f. d. hamn- och industriområdet invid Kattegatts vatten är ett av tre 
parallella projekt som länkas samman till ett större stadsutvecklingsprojekt i Varberg. De andra 
är projekt Varbergstunneln, Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår som förläggs till tunnel 
genom Varberg, samt byggnation av ny hamn, Farehamnen, dit industrihamnen flyttar. Det 
aktuella planområdet utgör etapp 1 inom södra delen av området Västerport, som ligger helt 
utanför riksintresseområdet för kulturmiljövården, Varberg [N13], om än i dess närhet. 
 
Hamn- och industriområdet har tidigare bestått av många olika byggnadsverk med högst 
blandad höjd och karaktär, belägna i en bitvis stökig och smutsig miljö där få invånare haft 
anledning- eller möjlighet att vistas. Många tidigare byggnader är rivna. Förutom det under tidigt 
2000-tal uppförda Campusområdet i södra delen vid Otto Torells gata består den större delen 
av planområdet idag av stora hårdgjorda ytor, sten, grus, asfalt, betong. Miljön har tidigare inte 
lyfts fram som en samlad miljö med kulturhistoriska värden, inga byggnader eller byggnadsverk 
har varit föremål för bevarande. 
 
Öster om hamn- och industriområdet ligger den barriär som utgörs av en järnvägsmiljö med 
järnväg, järnvägsstation och bangård, ett mycket långsträckt markområde som under 
åtminstone 100 år haft en tydlig barriäreffekt mellan centrala staden och vattnet. Endast via två 
närliggande gator - Otto Torells gata och Södra Hamnvägen/Sjöallén - når Varbergsborna ned 
till Campusområdet och kallbadhuset, samt Varbergs fästning. När järnvägen förlagts till tunnel 
och nytt stationsläge skapats kommer det frilagda markområdet att exploateras på mark som 
idag ägs av Jernhusen. Det är detta område som kommer att innebära att Västerport byggs ihop 
med den befintliga staden. Området ingår dock inte i den förevarande detaljplanen, utan 
kommer att planläggas senare.  
 

 
Läkaren 9 som anger 28 m över marknivån (detaljplan år 2021) där befintlig bebyggelse från 1960-talet 
har en höjd över marknivån på drygt 20 m.  
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Längre österut, bortom järnvägsområdet, vidtar rutnätsstaden med Västra Vallgatan som tydlig 
gräns mot järnvägsområdet. Fronten utgörs bl. a. av kvarteren Berget, Verkstaden och 
Pipebruket, vilka innehåller flera årsringar med bebyggelse av mycket olika och delvis splittrad 
karaktär. Det rör sig om blandad bebyggelse med varierad utformning, utbredning och skala, 
liksom till form, färg och material. Längre bortom denna front vidtar den mer lågskaliga 
bebyggelsen från 1700 - 1800-talet. Det ska också framhållas att bebyggelse, såväl invid Västra 
Vallgatan, som på annan plats i rutnätsstaden, finns i spannet fyra - sju våningar, den äldsta 
invid Västra Vallgatan i sju våningar sedan tidigt 1950-tal.  
 
Detaljplanen skapar en relativt tät stadsstruktur med varierande byggnadshöjder med ett 
genomsnitt på cirka fem våningar där både lägre och högre byggnadshöjder kan förekomma. 
Detaljplanen medger en varierad blandning av bostäder och olika former av verksamheter, 
såsom förskola, restauranger, butiker, service, besöksnäring och hotell. Bebyggelsen tillåts i 
varierande höjder huvudsakligen mellan 16 och 23 meter. Här finns även några om 9 meter, 
och en byggnad upp till 50 meter. Planområdet är beläget ca 100 meter från både nuvarande 
järnvägsstation och det framtida tillkommande stationsområdet, närmsta del av planområdet ca 
200 meter från rutnätsstadens bebyggelse och den enskilda hotellbyggnaden i planområdet 
ligger omkring 300 meter från Varbergs fästning. 
 
Förändringen av Varbergs centrala delar genom järnvägens nedgrävning har varit känd sedan 
1990-talet. Det markområde som frigörs för exploatering har i avtal reglerats mellan Banverket 
(senare Trafikverket) och Varbergs kommun. Varbergs kommun har i ÖP 2010 fastslagit att 
staden ska utvecklas genom förtätning med ett effektivt utnyttjande av mark och tekniska 
resurser och i den samtida FÖP 2010 kompletterat med att kommunen vill undvika byggande på 
jordbruksmark. I planprogrammet för Västerport från 2018 anges att valet av byggnadshöjd i 
Västerport styrs av flera faktorer som talar emot en låg exploatering. De stora kostnaderna för 
grovplanering och sanering av mark i det befintliga hamn- och industriområdet, liksom en flytt av 
hamnläget, utbyggnad av ny infrastruktur med nya gator och offentliga miljöer, påverkar 
exploateringsgraden, liksom det stora behovet av bostäder i staden. Här sägs också att 
planmönstret fortsätter i rutnätsstadens struktur där förslaget är att skapa en relativt tät stad 
med varierande byggnadshöjder. De planeras i genomsnitt med fem våningar där både lägre 
och högre byggnadshöjder kan förekomma. 
 
Länsstyrelsen är den myndighet som under samråds- och granskningsförfarandena enligt 5 
kap. 14 och 22 §§ PBL, samt inom ramen för sin tillsyn enligt 11 kap. PBL ska bedöma om 
detaljplanen tillgodoser riksintressena enligt 3 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen har dragit 
slutsatsen att detaljplaneförslaget inte kommer att utgöra risk för påtaglig skada och beslutat att 
inte överpröva detaljplanen enligt 11 kap 10 § PBL. Länsstyrelsen i Halland har om detaljplanen 
påpekat att hotellets högdel kommer att innebära en konkurrens om upplevelsen av fästningen 
från vissa platser (hamnpir, hamninloppet, delar av Getterön m. fl. platser), men därefter ändå 
gjort bedömningen att detta är godtagbart. Vidare noterade länsstyrelsen att platsen för hotellet 
inte ingår i riksintresseområdet och att hotellet inte ligger i fästningens absoluta närhet (ca 300 
m mellan närmsta delen av fästningen och hotellet). Sammantaget drogs slutsatsen att 
föreslagen exploatering som helhet inte kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för 
kulturmiljö. Som en följd av detta beslutade myndigheten att inte överpröva detaljplanen enligt 
11 kap 10 § PBL. Detta beslut kom 2021-07-01. Länsantikvarien lämnade en avvikande mening 
och ansåg att planen, med hänvisning till den höga byggnaden, kommer att innebära en 
påtaglig skada på riksintresseområdet Varberg. Länsantikvarien menade att det är placeringen 
och höjden av hotellet som kommer att medföra skadan.  
 
I den MKB som utförts av Ramboll, daterad 2021-03-31, görs bedömningen att inte någon 
försämring av upplevelsevärdet från riksintresseområdet för kulturmiljö kommer att uppstå. 
Ramboll fann att konsekvenserna för kulturmiljön gav måttligt negativa konsekvenser. Ramboll 
nämner därmed inte att konsekvenserna skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset. 
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I den kulturmiljöutredning som utfördes av Tyréns, daterad 2020-06-09, bedömer Tyréns att 
läsbarheten av riksintressets kulturhistoriska sammanhang fortsatt kommer att vara möjlig och 
att den riksintressanta kulturmiljöns kärnvärden kommer inte att gå förlorade. Vid genomförande 
av planförslaget kommer bärande sammanhang och strukturer att bevaras och betydelsefulla 
siktlinjer kommer att bibehållas. Symbolbyggnader och representativ bebyggelse för stadens 
olika stadshistoriska uttryck kommer inte heller att påverkas fysiskt av förslaget. 
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 Inledning 

Bjerking AB, Stockholm, har genom byggnadsantikvarie Anders Stjernberg, sammanställt ett 
antikvariskt utlåtande med bedömning av domen i Mål nr P 2827-21, Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg, daterad 2022-05-06. Domen avser överklagande av detaljplan för fastigheterna 
Briggen 4 och 6, Fregatten 3,5, och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport etapp 
1. 
 
Bjerking har erhållit en sammanställning av underlag från Varbergs kommun. Arbetet har skett i 
samråd med Varbergs kommuns styrgrupp ledd av Stefan Andersson, Projektledare för 
överklagan. 
 
Arbetet har huvudsakligen omfattat ett längre platsbesök, genomläsning av valda delar av 
handlingarna i detaljplaneprocessen, genomgång av domen i Mark- och miljödomstolen, samt  
underlag för överklagandet från föreningen Gamla Varberg. Identifiering av viktiga punkter, 
analys och bedömning av eventuella alternativa ståndpunkter har genomförts.  
 
Rapporten är strukturerad i två delar. Del A har en inledande genomgång av aktuell detaljplan 
och en kort redovisning av yttranden om påverkan på kulturmiljön under detaljplaneprocessen. 
Del B redovisar en utredning och genomgång av sakförhållanden, bedömning av risk för 
påtaglig skada och analys av Mark- och miljödomstolens dom.  
 
Arbetet har genomförts under juli - oktober 2022. 
 

1.1 Uppdrag och underlag 

Bjerkings utlåtande ska analysera domen i Mål nr P 2827-21, Mark- och miljödomstolen i 
Vänersborg, daterad 2022-05-06, och utifrån detaljplanens utformning bedöma om effekterna 
av planförslaget är av sådan karaktär att risk för påtaglig skada på riksintresset uppstår, samt 
även kommentera anpassningskravet enligt 2 Kap § 6 PBL. 
 
Arbetet har utgått ifrån valda delar av följande handlingar i respektive utredningsskede för 
detaljplanen – programskede, planskede, granskningsskede och antagandeskede:  
 

 Planprogram för Västerport, Stadsutveckling i Varbergs stad, 2018-06-19. 

 Samrådsyttrande Yttrande om gestaltningsprogrammet och detaljplanen för Västerport, 

etapp 1, daterat 2019-04-20, Hembygdsföreningen Gamla Varberg (GV). 

 Samrådsyttrande Angående samråd av detaljplan för Västerport, etapp 1, Varbergs 

stad och kommun. Daterad 2019-04-23. Kulturmiljö Halland  

 Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Västerport etapp 1, Varbergs kommun, 

daterad 2019-05-24, Länsstyrelsen i Hallands län. 

 ”PM – Vypunkter” Västerport, etapp 1, daterad 2019-10-22, Varbergs kommun. 

 Granskningsyttrande Angående granskning av detaljplan för Västerport, etapp 1, 

Varbergs stad och kommun. Daterad 2020-02-14. Kulturmiljö Halland.  

 Granskningsyttrande Angående förnyad granskning av detaljplan för Briggen 4 och 6, 

Fregatten 3, 5 och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Varbergs stad och 

 kommun. Daterad 2020-11-19. Kulturmiljö Halland.  

 Granskningsyttrande Yttrande över detaljplan för Västerport, etapp 1, 

Hembygdsföreningen Gamla Varberg (GV), daterat 2020-02-14. 

 Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Västerport etapp 1, Varbergs 

kommun, länsstyrelsen i Hallands län, daterat 2020-02-28. 
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 Kulturmiljöutredning - underlag för detaljplan Västerport etapp 1, Tyréns, daterad 2020-

06-09. 

 Varbergs kommun (2019), Gestaltad livsmiljö. Gestaltningsprogram för Västerport, 

kapitel A-C. Förhandskopia. Version 1.2. 2020-10-22. 

 Yttrande Förslag till detaljplan för Västerport etapp 1 i Varbergs kommun, daterat 2020-

12-04, länsstyrelsen i Hallands län. 

 MKB till detaljplan Västerport, Varbergs kommun, Antagandehandling 2021-03-31 

utförd av Ramboll Sweden AB. 

 Plankarta med bestämmelser, Detaljplan för Västerport etapp 1, Briggen 4 och 6, 

Fregatten 3, 5 och 6, samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14. Antagen 2021-06-15.  

 Plan- och genomförandebeskrivning Antagandehandling, Detaljplan för Briggen 4 och 6, 

Fregatten 3, 5 och 6, samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, Västerport etapp 1,  

daterad 2021-04-15.  

 Tillsyn enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900), beslut daterat 2021-07-

01, länsstyrelsen i Hallands län.   

 DOM i mål nr P 2827-21, daterad 2022-05-06, Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs 

tingsrätt. 
 
Vidare har följande använts: 
 
Myndighetskällor 
 
Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, Handbok 2014-06-23, 
Riksantikvarieämbetet.  
 
Prop. 1985/86:3 (lag om hushållning av naturresurser mm). 
 
Riksantikvarieämbetets vägledning "Plattform för kulturhistorisk värdering och urval", rapport 
2015. 
 
SOU 1971:75 Hushållning med mark och vatten 
 
Stadens riksintressen – hinder att ta sig förbi eller resurs att utveckla? En studie av 
kulturmiljövårdens riksintressen i kommunernas planläggning. Riksantikvarieämbetet 2019. 
 
Litteratur mm 
Björk, Cecilia/Reppen, Laila: Så byggdes staden, Västervik, år 2000. 
 
Disponentvillan byggd för Malmö yllefabrik i Varberg, Renen 13, Varbergs stad och kommun. 
Rivningsdokumentation 2015:11, Kulturmiljö Halland. 
 
Pålstam, Ylva/Schibbye, Bengt: Landskap i fokus Utvärdering av metoder för landskapsanalys, 
Riksantikvarieämbetet, 2001. 
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 Del A 

2.1 Aktuell detaljplan 

2.1.1 Bakgrund - avtal med Banverket 

Utvecklingsplanerna för hamn- och industriområdet väster om järnvägens barriär genom 
Varbergs centrum uppstod redan i samband med Banverkets (numera Trafikverket) utredning 
av järnvägen på delen Varberg – Hamra, som ingår i hela utbyggnaden av Västkustbanan 
mellan Göteborg och Lund. Varbergs kommun erhöll redan 1996 ett principavtal med 
dåvarande Banverket om dubbelspår för sträckan Varberg-Hamra.  
 
I Banverkets förstudie från 2001-01-31 beskrivs effekter och konsekvenser av tre olika 
utbyggnadsförslag. I påföljande järnvägsutredning ”Västkustbanan delen Varberg – Hamra” 
framförs två förslag för tunnelsträckningar genom Varberg. I Delrapporten Stadsbyggnad, 
daterad 2002-02-04, redogörs för förändringarna i centrala staden av dessa förslag. I båda 
fallen innebär det en förskjutning av stationsfunktionen längre från Varbergs kommersiella 
centrum, som vid denna tidpunkt inte ansågs önskvärt. Men fördelarna med järnvägsprojektet 
ansågs ändå överstiga nackdelarna, framför allt för att centrala markområden frigörs med möjlig 
exploatering i mycket attraktiva lägen. Detta inte minst för att dessa sammanfaller med de inre 
delarna av Varbergs hamn som också tillgängliggörs efter flytt av färjeläget för Danmarksfärjan. 
 
Därefter slöts ett genomförandeavtal- och finansieringsavtal år 2009. I detta förband sig 
Varbergs kommun att upprätta erforderliga detaljplaner för projektets genomförande. Ett komp-
letterande genomförandeavtal slöts 2017. Detta omfattar bl. a. detaljplan för Västkustbanan 
genom Varberg, och ändring av detaljplaner för bergtunneldelen. Tunnelbygget har därefter 
påbörjats efter att Järnvägsplanen fastställts och att detaljplanerna vunnit laga kraft.  

2.1.2 Planarbetet 

Varbergs kommun har i ÖP 2010 fastslagit att staden ska utvecklas genom förtätning med ett 
effektivt utnyttjande av mark och tekniska resurser (ÖP sid. 16), i den samtida FÖP 2010 
kompletterat med att kommunen vill undvika byggande på jordbruksmark (sid. 35). Den största 
förändringen som stadsområdet står inför är järnvägens nya dragning i en tunnel under staden 
och att detta kommer att ge helt nya förutsättningar att skapa en tätare stad i de nya områden 
som blir tillgängliga för exploatering. (FÖP sid. 10) En förtätningsstrategi antogs 2017 som bl.a. 
markerar att Västerport ska utvecklas till en blandad stadsdel. Detaljplanen förhåller sig till den 
befintliga staden, av planhandlingarna framgår att Västerport blir en ny självständig stadsdel, 
men som förhåller sig till omgivningen. I planprogrammet för Västerport anges tydligt att valet av 
byggnadshöjd i Västerport styrs av flera faktorer som talar emot en låg exploatering. De stora 
kostnaderna för grovplanering och sanering av mark i det befintliga hamn- och industriområdet, 
liksom en flytt av hamnläget, utbyggnad av ny infrastruktur med nya gator och offentliga miljöer, 
påverkar exploateringsgraden, liksom det stora behovet av bostäder i staden. Här sägs också 
att förslaget är att skapa en relativt tät stadsstruktur med varierande byggnadshöjder med ett 
genomsnitt på cirka fem våningar där både lägre och högre byggnadshöjder kan förekomma.5 

2.1.3 Lokalisering 

Det aktuella planområdet utgör etapp 1 för ett större stadsutvecklingsprojekt inom området 
Västerport, ett utfyllt markområde väster om järnvägen (karta på nästa sida samt foto på sid. 
36), som tidigare i huvudsak använts för hamn- och industriändamål. Den större delen av 
planområdet består idag av hårdgjorda ytor. Projektet påbörjades 2012 då kommunfullmäktige 
beslutade om en inriktning för stadens och hamnens utveckling. Området ligger centralt i 
staden.  

 
5 Planprogram för Västerport, antaget 2018-06-19, Varbergs kommun. Avsnittet från sid 32 och framåt.  
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Bild som visar ett flygfoto från 2021 som bakgrundskarta och en äldre områdeskarta (Warberg) 
från 1855 som s.k. spionfönster. Här går det tydligt att se var Varbergs kustlinje låg 1855 innan 
järnvägen kom till staden. Järnvägen anlades i anslutning till kustlinjen och på då utfylld mark 
väster om staden. Marken kom sedan under 1880-talet att fortsatt fyllas ut ännu längre västerut 
för hamnverksamheten. Stadens centrala delar förflyttades därmed längre bort från kustlinjen.  
Varbergs historiska fönster 
 
 

 
En översiktlig bild över området väster om järnvägen och Varbergs station som är aktuellt  
för utveckling (här presenterat från väster). Det inringade området utgör första etappen av 
Västerport. Ur: Plan- och genomförandebeskrivning, Västerport etapp1. Antagandehandling, 
2019-03-28, rev. 2019-12-12, 2020-10-22, 2021-04-15, Varbergs kommun. 
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En stor del av planområdet består av ett hamnområde. En del av detta område utgjorde fram till 
januari 2020 färjeläge för färjan mellan Varberg - Grenå med tillhörande uppställningsplatser för 
fordon. Ytan är till största delen asfalterad. Incheckningsbyggnaden samt bilincheckningsplatser 
revs under våren 2020. Planområdets södra del, som gränsar till riksintresset, omfattar 
befintliga byggnader såsom högskola, parkeringshus, hotellet Fregatten och lokaler med mindre 
verksamheter. 
 
Av planbeskrivningen för Västerport framgår att Projekt Västerport i sig är ett av tre parallella 
projekt som länkas samman till ett större stadsutvecklingsprojekt. De andra är projekt 
Varbergstunneln, Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår genom Varberg samt Projekt 
Farehamnen, byggnation av ny hamn dit industrihamnen flyttar.  
 
En grundförutsättning för projektens samverkan och utveckling av stadsmiljön är Trafikverkets 
uppdrag att bygga ut Västkustbanan till dubbelspår för sträckan Varberg–Hamra. Projektet Var-
bergstunneln omfattar nybyggnation av bangård norr om Getteröbron, spår i öppet tråg till ett 
öppet perrongområde cirka nio meter under omgivande mark, ny stationsbyggnad 150 meter 
norr om nuvarande stationsbyggnad, cirka tre kilometer tunnel under staden och anslutning till 
befintligt dubbelspår söder om staden. Projektet byggstartade 2019 och trafikstart planeras i 
december 2024. Befintlig järnväg rivs under 2025. När nuvarande bangårdsområde friläggs 
omvandlas markområdet till stadsbebyggelse. 
 
Den nuvarande hamnverksamheten inom Industrihamnen flyttas till Farehamnen i nordväst, vil-
ken byggs ut och ska vara färdig första halvåret 2024. Stadsutvecklingen med namnet 
Västerport sker sedan etappvis inom frigjorda markområden från järnvägen och 
Industrihamnen. Den första etappen utgörs främst av den del av hamnområdet som tidigare 
användes av färjetrafiken.  

2.1.4 Detaljplanen 

Kommunfullmäktige i Varbergs kommun beslutade den 15 juni 2021 att anta en detaljplan för 
fastigheterna Briggen 4 och 6, Fregatten 3,5, och 6 samt del av Getakärr 1:26, 9:1 och 9:14, 
Västerport etapp 1. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bebyggelse inom 11 kvarter vari 
även ingår befintliga kvarter mot Otto Torells gata där bland annat högskolan Campus Varberg, 
hotell Fregatten samt ett par handelsverksamheter och parkeringshus Briggen inryms. 
 
Användningen är en varierad blandning av bostäder och olika former av verksamheter, såsom 
restauranger, butiker, service, besöksnäring och hotell. Detaljplanen omfattar cirka 500 nya 
bostäder och cirka 4 800 kvadratmeter BTA för lokaler för centrumändamål, förskola, 
parkeringshus, ett hotell med cirka 250 rum samt en besöksanläggning på piren, den s.k. 
Hoken. Bebyggelsen tillåts i varierande höjder huvudsakligen mellan 16 och 23 meter. Här finns 
även några om 9 meter, och en byggnad upp till 50 meter. Bebyggelsestrukturen har utformats 
för att göra de offentliga platserna till attraktiva mötesplatser och vistelsezoner.  
 
Planområdet är beläget ca 100 meter från både nuvarande järnvägsstation och det framtida 
tillkommande stationsområdet, samt ca 300 meter till planområdets sydöstra hörn från Varbergs 
torg. 
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Illustrationskarta över planområdet. Tomtlotter numrerade. Källa: Planbeskrivningen,  
Varbergs kommun. Antagandehandling, 2019-03-28, rev 2019-12-12, 2020-10-22, och  
2021-04-15. Källa: Varbergs kommun. 
 

 
Flygbild över planområdet och delar av hamnområdet norr därom från 2019.  
Källa: Varbergs kommun. 
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Renderad möjlig vy från sjösidan mot Västerport och fästningen till höger. Källa: Varbergs 
kommun. 
 

 
Renderad möjlig vy från söder mot fästningen med Västerports bebyggelse bortom denna. Till 
höger stadskärnan med kyrkan. Källa: Varbergs kommun. 
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2.2 Kort redovisning av yttranden  

2.2.1 Länsstyrelsen i Halland 

Länsstyrelsen gjorde i samrådet 2019-05-24, dnr 402-2656-19, bl. a. följande uttalande: 
 
”Planområdet gränsar i söder till riksintresseområde för kulturmiljövård. Det höga 
hotellet har en högsta nockhöjd på +49,5 m. Påverkan på stadsbilden och den 
välkända siluetten av Varbergs fästning bör redovisas bättre i planhandlingarna för 
att man ska kunna bedöma påverkan på riksintresset.”  
 
I sitt första granskningsyttrande daterat 2020-02-28 påpekade länsstyrelsen att det saknades 
redovisning hur kulturmiljön i det angränsande riksintresseområdet kommer att påverkas av den 
föreslagna planen, och då framför allt av den höga hotellbyggnaden. Vidare att det saknades en 
kulturhistorisk utredning där dessa frågor behandlas av sakkunnig profession. Länsstyrelsen 
gjorde vidare bedömningen att den utredning som redovisar olika vypunkter inte riktigt stämmer. 
Länsstyrelsen menade att hotellet kommer att dominera stadsbilden mer än vad kommunens 
utredning visar. Efter kommunens redovisning hur vypunkterna tagits fram ändrade sig dock 
länsstyrelsen i denna fråga.  
 
I efterföljande yttrande av länsstyrelsen, daterat 2020-12-04, och med rubriceringen Förslag till 
detaljplan för Västerport etapp 1 i Varbergs kommun, hade länsstyrelsen tagit del av Tyréns 
rapport ”Kulturmiljöutredning - Underlag för detaljplan Västerport etapp 1, 2020-06-09”. 
Länsstyrelsen noterade att det i rapporten övergripande klargörs att läsbarheten av 
riksintressets kulturhistoriska sammanhang fortfarande kommer vara möjlig och att den 
riksintressanta kulturmiljöns kärnvärden inte kommer att gå förlorade. Man påpekade att 
hotellets högdel kommer att innebära en konkurrens om upplevelsen av fästningen från vissa 
platser (hamnpir, hamninloppet, delar av Getterön m fl platser), men länsstyrelsen gjorde ändå 
bedömningen att detta är godtagbart. Vidare noterade länsstyrelsen att platsen för hotellet inte 
ingår i riksintresseområdet och att hotellet inte ligger i fästningens absoluta närhet (ca 300 m 
mellan närmsta delen av fästningen och hotellet). Sammantaget drogs slutsatsen att föreslagen 
exploatering som helhet inte kommer att innebära påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljö.  
 
”Hotellets högdel kommer visserligen innebära en konkurrens om upplevelsen av 
fästningen från vissa platser (hamnpir, hamninloppet, delar av Getterön m fl platser) 
Länsstyrelsen gör ändå bedömningen att detta är godtagbart. Platsen för hotellet ingår 
inte i riksintresseområdet. Hotellet ligger inte i fästningens absoluta närhet (ca 300 m 
mellan närmsta delen av fästningen och hotellet).”  
 
Som en följd av detta beslutade myndigheten att inte överpröva detaljplanen enligt 11 kap 10 § 
PBL. Detta beslut kom 2021-07-01. 
 
Länsantikvarien lämnade en avvikande mening och ansåg att planen, med hänvisning till den 
höga byggnaden, kommer att innebära en påtaglig skada på riksintresseområdet Varberg. 
Länsantikvarien menade att det är placeringen och höjden av hotellet som kommer att medföra 
skadan. Detta genom att den förslagna byggnaden placeras för nära fästningen och orsakar en 
skalförskjutning i förhållande till Varbergs fästning, som då tappar sin framträdande roll. 
Upplevelsen av fästningens försvarsstrategiska läge högt uppe på Wardberget försvagas 
kraftigt då den nya byggnaden, enligt länsantikvarien, kommer att konkurrera om den visuella 
upplevelsen.  

2.2.2 MKB utförd av Ramboll  

Ramboll utarbetade en MKB för planområdet, daterad 2021-03-31, och bedömde att inte någon 
försämring av upplevelsevärdet från riksintresseområdet för kulturmiljö kommer att uppstå. De 
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fann att konsekvenserna för kulturmiljön gav måttligt negativa konsekvenser. Ramboll nämner 
därmed inte att konsekvenserna skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset.6  

2.2.3 Kulturmiljöutredning utförd av Tyréns   

Tyréns har framtagit en kulturmiljöutredning, daterad 2020-06-09. Tyréns redovisar i sin rapport 
riksintresset genom ett antal värdegrunder indelade i teman för att förtydliga de kulturhistoriska 
värden som omfattas av riksintressebeskrivningen och som kan komma att påverkas av 
detaljplaneförslaget - fästningen, olika tiders stadsbildningar och 1800-talets stadsutveckling. 
De framtagna vyerna tolkas mot bakgrund av de tematiskt genomgångna värdegrunderna och 
konsekvenserna analyseras.  
 
I sammanfattningen redogörs för planförslagets konsekvenser. Tyréns anser att planförslaget 
medför en stor karaktärsförändring för stadens siluett som helhet, den tillåter bebyggelse i en 
helt ny skala. Störst påverkan medför hotellets högdel. Detta påverkar och försvagar enligt 
Tyréns den visuella upplevelsen av Varbergs fästning, ett av riksintressets betydelsefulla 
uttryck, och även 1600-talsstaden beroende på siktavstånd.  
 
Planförslaget innebär att fästningen förlorar sin visuella dominans som präglar stadssiluetten i 
dagsläget. Det är särskilt den föreslagna bebyggelsens läge vid fronten mot vattnet som 
utmanar fästningens roll som landmärke och försvagar den visuella upplevelsen av fästningens 
monumentalitet. I utblickarna mot staden söderifrån framträder hotellet som en ny iögonfallande 
volym som bryter den idag jämna stadssiluetten mellan fästningen i väster och kyrkan som 
markör för 1660-talets stadsbildning österut. 
 
Avseende riksintresset bedömer Tyréns att läsbarheten av riksintressets kulturhistoriska 
sammanhang fortsatt kommer att vara möjlig och att den riksintressanta kulturmiljöns 
kärnvärden kommer inte att gå förlorade. Vid genomförande av planförslaget kommer bärande 
sammanhang och strukturer att bevaras och betydelsefulla siktlinjer kommer att bibehållas. 
Symbolbyggnader och representativ bebyggelse för stadens olika stadshistoriska uttryck 
kommer inte heller att påverkas fysiskt av förslaget. 
 
 
 
 
 

  

 
6 MKB till detaljplan Västerport, Varbergs kommun. Ramboll 2021-03-31, sid 43-44. 



Sida 16 (44) 

 

 

Bjerking AB Kulturmiljö & Byggnadsvård,  Box 9251  9251 102 76 Stockholm Telefon 010-211 80 00 www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  

 Del B 

3.1 Riksintresset Varberg [ N 13] 

Varbergs innerstad är utpekad av Riksantikvarieämbetet som ett riksintresse för 
kulturmiljövård.7   
 

 
Utsnitt ur karta som visar Riksantikvarieämbetets avgränsning av det utpekade riksintresset 
Varberg stad, N13. Källa: Riksintresse kulturminnesvård Hallands län, Riksantikvarieämbetet, 
registerblad daterat 1989-01-30. 
 
Motivering: 
A. Det medeltida Varbergs slott och av detta beroende stadsbildningar som successivt uppstått i 
dess närhet vilka speglar den strategiska betydelsen för Danmark under medeltiden, men 
framför allt svensk stadsbyggnad under 1600-talet, samt utvecklingen under 1800-talet i bad- 
och kurortens spår. (Slottsmiljö, Stadsmiljö, Fornlämningsmiljö). 
B. Varbergs kustsanatorium Apelviken, anlagt 1902, som i planering och arkitektur speglar det 
tidiga 1900-talets ambitioner inom medicin och socialpolitik. (Sanatorium). 
 
Uttryck för riksintresset: 
A. Slottet med delar från såväl dansk som svensk tid där befästningskonstens utveckling kan 
ses, samt nya användningar under 1800- och 1900-talen. Området för den medeltida staden 
Getakärr med kyrkoruin norr om nuvarande stadskärnan. Det tidiga 1600-talets stadsområde, 
Platsarna, som vid 1800-talets slut åter bebyggdes med trähus i glest, stadsmässigt mönster. 
Varbergs nuvarande stadskärna som anlades efter en stadsbrand 1666, med regelbunden 
rutnätsplan och avslutande, svagt radierande gator i norr och söder, med småskalig 
trähusbebyggelse, huvudsakligen från 1700- och 1800-talen. Bad- och kurortsmiljöer från 1800-

 
7 Riksantikvarieämbetet listar riksintressen i Hallands län genom beslut RAÄ 1996-08-27 och i separat 
rapport. Dokumentet är uppdaterat senast 2013-09-11. 
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talet och 1900-talets början samt det sena 1800 - talets stadsutvidgning mot norr, med 
järnvägsmiljön och annan bebyggelse. 
B. Klassicerande, herrgårdsliknande byggnader i en parkmiljö som anpassats till 
naturförutsättningarna. Bebyggelsen är huvudsakligen uppförd 1915-1930, med hus för olika 
funktioner, eget kapell och kyrkogård. 

3.2 Stadshistorik i relation till riksintressebeskrivningen  

Getakärr är namnet på den ursprungliga stadsbildningen norr om nuvarande Varbergs centrum. 
Om dess tillkomsthistoria är mycket litet känt. Läget skvallrar om en naturhamn och som sådan 
en möjlig handelsplats. Redan under dess tid påbörjades bygget av en borg på Vardhberget, 
någon kilometer söder om Getakärr. Under slutet av 1300-talet lär namnet ha ändrats till 
Varberg. Under 1400-talet anlades en mer befäst stad 4 km norr om Getakärr som fick namnet 
Ny-Varberg, en stadsbildning som växte på det gamla Getakärrs bekostnad. I samband med 
nordiska sjuårskriget 1565 förlorade Getakärr sina stadsprivilegier. Ny-Varberg brändes ned av 
svenska trupper 1612. Staden övergavs och en ny stad - Platsarna – anlades längre söderut. 
Platsarna skadades svårt i en brand på 1660-talet och nu tillkom rutnätsplanen för den stad vi 
ser idag.8  
 
Bjerking kommentar 
Motivet för riksintresset för Varberg [N13] återges i de utpekade uttrycken, framför allt betonat 
utifrån det svenska övertagandet av Halland med 1600-talets stadsbyggnad, fortsatt sådan 
under 1800-talet fram till sekelskiftet 1900 ungefär. Det mer moderna Varberg återfinns inte 
som uttryck för riksintresset. 
 

 
Utsnitt ur Varbergs kommuns GIS-karta som bl. a. markerar avgränsningen för riksintresset 
Varberg, N13, (orange) samt aktuellt planområde (rött). Det är ett lager som uppdateras (varje 
natt) från Riksantikvarieämbetets geoportal. Källa: Varbergs kommun. 
 
Det statliga intresset bör förstås utifrån stadens utveckling, från Getakärr till nuvarande läge. 
Uttrycket kyrkoruinen i Getakärr ligger långt utanför den samlade riksintressegränsen, men är 

 
8 Bakgrund berättad av Hallands kulturhistoriska museer (digitalmuseum.se) 
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inringad på Riksantikvarieämbetets karta. Kopplingen mellan dess läge och staden i övrigt 
handlar om den historiska utvecklingen med stadens förflyttning.  
 
Gränsdragningen av riksintresset intill det aktuella detaljplaneområdet ligger söder och öster om 
detsamma. Hamn- och industriområdet ligger utom riksintressets gräns, men i dess närhet. I det 
nya planområdet ingår även det befintliga Campus Varberg, med ny bebyggelse från tidigt 
2000-tal, samt hotellet Fregatten från 1980-talet. Typiskt sett bör exploateringsföretag som 
utförs utanför ett riksintresse medföra en lägre risk för påtaglig skada på riksintresset, eftersom 
det då inte är tal om någon fysisk påverkan på riksintresset.  
 
En av flera vypunkter från Getakärr utgörs av Varbergs fästning. Borgen har en tidigmedeltida 
historia och dess strategiska position i dåvarande Danmark och senare i Sverige är främst som 
befästningsverk i gränslandet mellan länderna. Under stora delar av 1400-1600-talen var 
fästningen främst ett landmärke från sjösidan då fientliga styrkor använde sig av vattnet som 
främsta transportväg. Under perioden var handel och export i stadig utveckling och 
transporterna landvägen fram till hamnarna betydande. Men fortfarande var fästningsverken 
främst riktade mot sjösidan. Efter svenskarnas slutgiltiga seger under 1600-talet då samtliga 
danska landskap kom i svensk besittning minskade behovet av Varbergs fästning som 
betydande skydd i utkanten av riket. Fästningen som uttryck för riksintresset ska ses i detta 
perspektiv. Den har genom sin bevarade karaktär ett mer betydande värde för stadsbilden och 
också för förståelsen av den historiska utvecklingen i Varberg än den medeltida staden 
Getakärr, som förlorade sina stadsprivilegier redan under 1500-talet. Fästningen avfördes från 
Sveriges försvar 1830. Idag fungerar den sedan länge som museum.     

 

 
Utsnitt ur karta som visar stadslager L1996:4537 kring den gamla kyrkoruinen norr om 
rutnätsstaden. Kyrkoruinen, fornlämning L1996:4833, finns inom området. Källa: Raä, Fornsök.   

3.3 Fysisk riksplanering 

Det är viktigt att påminna sig om att anledningen till den fysiska riksplanering som påbörjades 
under tidigt 1970-tal och som lett fram till dagens Miljöbalk och PBL utgick ifrån hur Sveriges 
mark och vatten bäst skall användas och skyddas. Redan då var miljöförstöringen en omvittnat 
engagerande fråga där den industriella utvecklingen de senaste decennierna både skapat 
förutsättningar för det svenska välfärdssamhället och bidragit till nedsmutsade och hälsofarliga 
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områden. I takt med mer lagstiftad semester och fritid var människans möjligheter att vila ut i 
och att uppleva den av människan orörda naturen i fokus. Kampen om naturmark för rekreation 
eller industrisatsningar hade hårdnat. Civildepartementet, som utredde frågan, uppmärk-
sammade samhällsutvecklingen och förutsättningarna för fortsatt ekonomisk tillväxt för att 
uppnå överordnade sociala mål. 9   
 
Syftet med den fysiska riksplaneringen var både att kartlägga de önskemål som olika 
verksamheter på lång sikt kunde komma att rikta mot landets mark- och vattentillgångar, 
geografiska läge och miljö, samt – om det befunnits vara av riksintresse – att på lämpligt sätt 
värna hushållningen med sådana naturresurser.10 Huvudprincipen var att göra avvägningar 
mellan skilda anspråk på viktiga naturresurser. Bevara eller exploatera dem var frågan. I 
miljöfrågorna var den orörda naturen i fokus, men naturmiljön kunde i sig innehålla äldre 
bebyggelse. Det gjorde att man också måste tala om en kulturmiljö, d.v.s. en naturmiljö 
påverkad av människan. Det är svårt att frigöra sig från att detta var utgångspunkten för det 
som därefter kom att utvidgas till bebyggelse även i tätorter och städer och kom att utredas och 
utvecklas i de dubbla lagarna Naturresurslagen och Plan- och bygglagen 1987.   
 
I prop. 1985/86:3 (lag om hushållning av naturresurser mm) framhålls att de geografiska 
bestämmelserna inte generellt vill förhindra exploateringsföretag inom de vidsträckta 
områden som är berörda. ”Tvärtom är det önskvärt att olika verksamheter kan lokaliseras inom 
områdena så att t. ex. en utveckling av det lokala näringslivet kan komma till stånd. Även de 
tätorter med tillhörande anläggningar som ligger i områdena måste självfallet kunna 
utvecklas.”11 Det fördes explicit in under 3 kap 1 §. Det har senare arbetats in i 4 kap 1 § 
Miljöbalken (1998:808) under rubriken Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten för vissa områden.  
 
Här sägs också: ”För att begränsa markkonkurrensen är det önskvärt att bebyggelse och 
anläggningar i tätortsnära områden ges en utformning som innebär ett så effektivt 
markutnyttjande som möjligt utan att kraven på goda bostads- och arbetsmiljöer åsidosätts.” 12 

3.4 Landskaps- och stadsbildsanalys 

Landskapsanalys är ett begrepp som används i de mest skiftande sammanhang. Landskap 
handlar om relationen mellan människa och plats. Landskapet finns överallt omkring oss som 
en bakgrund till vårt vardagliga liv. Begreppet landskap används i olika skalor, från den lilla 
delen övergiven industrimark till hela bergskedjor, och omfattar såväl det anlagda som det 
ursprungliga, av människan mindre påverkade. Det är vår förmåga att uppleva som gör att " 
land " blir " landskap''. Med uppleva menar vi inte bara visuellt eller hur vi "ser " landet, utan 
också hur vi hör, luktar, känner vår omgivning och de känslor, minnen och associationer som 
det väcker.13  
 
Utifrån vilken skala analysen ska bedrivas, d. v. s. vilket område som är aktuellt, motsvarar/ 
inkluderar landskapsanalysen även begreppet stadsbildsanalys. Då det finns många sätt att 
beskriva en orts karaktär och identifiera problem och tillgångar i ett område finns det också 
många olika analysmetoder.14 Avgörande är vad syftet med analysen är och i vilket område den 
ska användas. I det aktuella fallet rör det stadsutveckling i ett tidigare hamn- och industri-
område, som gränsar till ett riksintresse för kulturmiljövården, centrala Varberg.  
 

 
9 SOU 1971:75 Hushållning med mark och vatten. Sidan 25 
10 SOU 1971:75 Hushållning med mark och vatten. Sidan 23 
11 Prop. 1985/86:3 (lag om hushållning av naturresurser mm). Sidan 95 
12 Prop. 1985/86:3 (lag om hushållning av naturresurser mm). Sidan 163 
13 Pålstam, Schibbye, 2001, s. 7. 
14 Se Pålstam, Schibbye, 2001. 
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Beroende på val av metod läggs olika vikt vid olika företeelser, vilket kan resultera i varierande 
slutsatser och därmed möjligheter och åtgärdsförslag. De många olika analystraditionerna 
utgörs av både naturvetenskapliga, konsthistoriska, visuella, strukturalistiska, 
dekonstruktivistiska och fenomenologiska inriktningar. Förutom att de är många och skiljer sig 
åt i metodiken är de subjektivt värderande. De är därmed inte vetenskapligt exakta och tydligt 
mätbara utan snarare mer eller mindre välgrundade tolkningar av en befintlig stadsbild.   

 
Vid analyser av kulturhistoriska värden finns inom kulturmiljövården en analystradition som 
utgår ifrån arkitektur- och konsthistoriska perspektiv. Kulturmiljöanalys söker att beskriva den 
historiska utvecklingen i ortens fysiska form som underlag för avgränsning och utveckling av  
kulturmiljöer av särskild värde. Studier av bebyggelsens utformning och upphovsmannens 
intentioner resulterar i en bild av vilka bevarandevärden som finns hos bebyggelsen och hur 
man ska anpassa ny bebyggelse till den gamla. De kulturhistoriska värdena identifieras utifrån 
materialens och byggnadernas sammansatta historia. Den arkitekturhistoriska analysen är ofta 
kopplad till visuella analysmetoder.  
 
En visuell analysmetod tar sin utgångspunkt i det som är visuellt observerbart för att kartlägga 
estetiska kvaliteter i omgivningen. Platsen beskrivs som en bild med begrepp som skala, 
struktur, rumslighet, rumsavgränsningar m. m. En annan visuell analysmetod som blivit mycket 
använd i kulturmiljöanalyser har formulerats av Kevin Lynch15. Han etablerade begrepp som 
stråk, gränser, enhetliga områden, landmärken och knutpunkter. Ursprungligen baserade Lynch 
analysen på en mängd intervjuer av hur stadsinvånarna uppfattar och använder sin stad, något 
som liknar medborgardialoger. En viktig utgångspunkt i denna analysmetod är stadens visuella 
kvalitet, stadsbildens läsbarhet. Med det menas den lätthet med vilken stadens olika delar 
känns igen och kan bli organiserad i ett sammanhängande mönster. För att förstå detta kan vi 
inte se staden enbart som en fysisk företeelse, utan vi måste se på staden så som den upplevs 
av sina invånare. 
 
Lynch menar att elementen måste förenas till ett mönster för att vi ska få en överskådlig och 
sammanhängande bild av staden. Hur grundelementen fungerar tillsammans är därför 
nödvändiga för orienterbarheten och läsbarheten av stadens mönster och uppbyggnad. 
Läsbarheten är den viktigaste visuella kvaliteten i stadsbilden menar Lynch. Utifrån de visuella 
bilderna är det sedan lättare att orientera sig i staden vilket kan leda till att man känner sig 
tryggare i staden. Stadens form ska användas för att återskapa mening och känslan av plats för 
att stärka den allmänna bilden av staden. Genom Lynchs forskning vet vi att variation i staden 
och de element som staden byggs upp av, stimulerar människor att bygga upp de mentala 
kartorna och därigenom stärks den visuella bilden av staden. Variationen ger möjlighet till att 
både orientera sig i staden och att förstå dess strukturer.  
 
Kritiken mot de visuella metoderna har varit att de är allt för ytliga och i motsats till den 
arkitektur- och konsthistoriska traditionen inte försöker förklara varför det ser ut som det gör.16  

3.5 Stadsbildsanalysen i detaljplaneprocessen för Västerport 

Den stadsbildsanalys som har förekommit i Varberg är främst kopplad till kommunens eget 
planarbete och de synpunkter som framkommit under samråd och därefter vid två 
granskningstillfällen.  
 
Stadsbildsanalysen är fokuserad på den visuella upplevelsen inom det specifika området. Den 
fungerar som ett hjälpmedel för att kunna skapa en övergripande bild av fysiska visuella 
element och värden som finns i riksintresseområdet, samt vilken påverkan planerad utbyggnad 
kan ha på dessa. Tonvikten i analysarbetet har lagts på stråk och landmärken utifrån olika 

 
15 “The Image of the City”, 1960. Enligt Schibbye är Lynch metod kanske i dag den mest välkända och 
använda analysmetoden.   
16 Pålstam, Schibbye, 2001, s. 8.  
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definierade fysiska inslag grundade i riksintressets historiska utveckling - fästningen, olika tiders 
stadsbildningar och 1800-talets stadsutveckling.   
 
Detta framgår av kulturmiljöutredningen som framtagits av Tyréns, daterad 2020-06-09, och ett 
PM med 19 vy-punkter, framställt av Varbergs kommun och daterat 2019-10-22. Valet av 
vypunkter, som utgick från vilka uttryck i riksintresset som kan påverkas, togs fram i samråd 
med Kulturmiljö Halland, som är en del av Hallands kulturhistoriska museum. Dessa 
presenterades därefter i renderade montage för analys.  
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 Bedömning av påtaglig skada på riksintressen 

4.1 Allmänt råd  

Naturvårdsverket har i samråd med Boverket och Riksantikvarieämbetet tagit fram allmänna råd 
för bedömning av påtaglig skada på områden av riksintresse enligt MB 3 Kap § 6. Här framgår 
att det vid bedömningen av om en åtgärd kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön inom ett 
område av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet bör det analyseras hur 
mycket, på vilka sätt och för hur lång tid åtgärden kan inverka negativt på de värden som utgör 
grund för att området har bedömts vara av riksintresse.17 
 
Riksantikvarieämbetet har även givit ut en handbok med samma inriktning, främst som ett stöd 
för länsstyrelserna i deras arbete med rådgivning, stöd, planer och prövningar som rör 
riksintressen. Här redogörs bland annat för tillvaratagande av kulturhistoriska värden och 
bedömning av påtaglig skada samt innebörd och utveckling av riksintresseområden. 
Utvärderingen av påverkan på ett riksintresse för kulturmiljövård sker vanligen med en metodik 
som återges i verkets handbok.  
 
De allmänna rådens innebörd för kulturmiljövårdens riksintressen utvecklas enligt tre principer: 
1. Olika områden är olika känsliga, 2. Olika typer av påverkan kan medföra skada samt 3. Mer 
än obetydlig skada kan utgöra påtaglig skada. 
 
Bedömningen av vad som utgör en påtaglig skada är alltid platsspecifik och knuten till 
åtgärdens art och omfattning. För att bedöma om en förändring kan innebära påtaglig skada 
eller inte menar Riksantikvarieämbetet att det är avgörande i hur hög grad platsen fortsatt 
karaktäriseras av eller har förutsättningar att återspegla det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhang som varit präglande.  
 
Begreppet kulturhistoriskt värde definieras enligt Riksantikvarieämbetets vägledning "Plattform 
för kulturhistorisk värdering och urval", i en rapport från 2015 (sid. 76): 
 
”Kulturhistoriskt värde består i de möjligheter materiella och immateriella företeelser kan ge vad 
gäller att inhämta och förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden och 
sammanhang - samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden 
som råder idag.” 
 
I Riksantikvarieämbetets handbok om kulturmiljövårdens riksintressen återfinns en matris  
(sid. 47) att använda i resonemang om det handlingsutrymme som finns vid tillämpning av 
hushållningsbestämmelsen i Miljöbalken.  
 

 
Matris som visar vilket handlingsutrymme som finns vid tillämpning av hushållnings-
bestämmelsen i Miljöbalken. En illustration till möjligheterna att stärka det önskvärda till att 
förhindra det otillåtna. Källa: Riksantikvarieämbetet.  

 
17 NFS 2005:17 Naturvårdsverkets allmänna råd om påtaglig skada (till 3 kap. 6 § 2 stycket miljöbalken)  
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4.2 Bjerkings bedömning  

Nedan redovisas Riksantikvarieämbetets metodik som kulturmiljöhandläggare kan följa i 
analyser av föreslagna förändringar i ett riksintresse. Metodiken är uppbyggd av ett antal frågor 
som identifierar förändringar och följderna av dessa. Varje fråga ges ett kortfattat utlåtande av 
Bjerking. Då frågornas utgångspunkt avser de befintliga uttrycken i riksintresset och hur de 
påverkas, återkommer samma textformuleringar i flera av svaren på frågorna.  
  
Vad försvinner och vad tillkommer? 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består. De förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika skeenden och sammanhang. 
Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och att förstå.  
 
Är påverkan visuell eller funktionell? 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består. De förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika skeenden och sammanhang. 
Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och att förstå.  
 
Påverkan är endast visuell utifrån ett antal vypunkter i samband med tillkomsten av ny 
bebyggelse. Ny bebyggelse förläggs till ett tidigare hamn- och industriområde, som sedan 
åtminstone 100 år är avskilt från stadens centrala delar av järnvägens långsträckta 
markområde. Skalan är sedan tidigare använd i rutnätsstaden. Byggnader om 4 - 7 våningar 
förekommer i flera kvarter18, att notera redan på östra sidan av Västra Vallgatan, en front mot 
järnvägens markområde. Delar av den tidigare hamn- och industriområdets bebyggelse, bl.a. 
silos, oljecisterner och ett kraftvärmeverk, var av liknande höjd som de höjder på den nya 
bebyggelse som nu föreslås i detaljplanen, om än mer utspridd (se foto sid. 36). Den lägre 
bebyggelsen i rutnätsstaden ligger på behörigt avstånd från hamn- och industriområdet och är 
redan idag skymd av sin högre front mot järnvägen.  
 
Är påverkan direkt eller indirekt? 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet.  
 
Påverkan är därför endast indirekt då ingen bebyggelse försvinner. Ny bebyggelse förläggs till 
ett tidigare hamn- och industriområde, som sedan åtminstone 100 år är avskilt från stadens 
centrala delar av järnvägens långsträckta markområde. Skalan är sedan tidigare använd i 
rutnätsstaden. Byggnader om 4 - 7 våningar förekommer i flera kvarter19, att notera redan på 
östra sidan av Västra Vallgatan, en front mot järnvägens markområde. Delar av den tidigare 

 
18 Ex. vis i kv. Verkstaden där högsta byggnadshöjd i detaljplanen från 1953 anger sju våningar och 22, 6 
m enligt dåvarande höjdsystem. Redan då avsågs en högre byggnad inom kvarteret för att ge en klarare 
accentuering av kvarteret. Se även kv. Lagmannen (detaljplan år 2014), som redovisar befintlig byggnad 
från 1960-talet och medger ny byggnad intill, båda i fem våningar och 24 m över marknivån, och kv. 
Läkaren 9 som anger 28 m över marknivån (detaljplan år 2021) där befintlig bebyggelse från 1960-talet 
har en höjd över marknivån på drygt 20 m.  
19 Ibid.  
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hamn- och industriområdets bebyggelse, bl.a. silos, oljecisterner och ett kraftvärmeverk, var av 
liknande höjd som de höjder på den nya bebyggelse som nu föreslås i detaljplanen, om än mer 
utspridd (se foto sid. 36). Den lägre bebyggelsen i rutnätsstaden ligger på behörigt avstånd från 
hamn- och industriområdet och är redan idag skymd av sin högre front mot järnvägen.  
 
Stadens materiella och immateriella företeelser består. De förmedlar fortsatt kunskaper och 
förståelse om olika skeenden och sammanhang. Stadens kulturhistoriska värden är därmed 
fortsatt möjliga att läsa och att förstå. 
 
Är påverkan tillfällig eller bestående? 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består. De förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika skeenden och sammanhang. 
Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och att förstå.  
 
Den samlade bebyggelsen upplevs som både tätare och något högre än sin omgivning, i 
synnerhet mot bakgrund av den tidigare hamn- och industrirelaterade verksamhetens volymer. 
En volym - den föreslagna hotellbyggnaden - är betydligt högre. Den kan från några vypunkter 
påverka synligheten av främst Varbergs fästning, som med sitt höjdläge utgör ett av 
riksintressets uttryck. Detta berör främst stadens siluett. Den utgör inget definierat uttryck för 
riksintresset, som exempelvis förekommer i motiveringen av riksintresset Stockholms innerstad 
med Djurgården [AB 115].20  
 
Påverkan på riksintresseområdet är visuellt bestående i några vypunkter, men läsbarheten av 
dess samlade uttryck påverkas i mycket liten utsträckning då de inte påverkas fysiskt. Försvag-
ningen är av begränsad art, i det närmaste att betrakta som neutral, men om en försvagning 
inträder ska det enligt Riksantikvarieämbetets råd (se matris ovan sid. 22) hänföras till en skada 
på riksintresset. Begreppet återfinns i Riksantikvarieämbetets råd att bedöma konsekvenser för 
ett riksintresse21 Om så är fallet kan den i alla händelser inte anses vara påtaglig.  
 
Vilka egenskaper påverkas? 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består. De förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika skeenden och sammanhang. 
Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och att förstå.  
 
Påverkan är endast visuell i samband med tillkomsten av ny bebyggelse och påverkan är 
därmed huvudsakligen en stadsbildsfråga. En ny gestaltning med nya byggnader påverkar 
stadens front mot vattnet. Den har under lång tid representerats av hamn- och industri-
verksamhet, vars bebyggelse inte bedömdes motsvara riksintresseanspråket vid urvalet av 
riksintressen. Hamnen, till skillnad från järnvägsmiljön, nämns över huvud taget inte i uttrycken 
för riksintresset. För den äldre befintliga bebyggelsen i detta område har inte några 
kulturhistoriska värden identifierats i lokalt/regionalt sammanhang.22 Då den nya bebyggelsen 

 
20 Riksintressen för kulturmiljövården – Stockholms län (AB), Riksantikvarieämbetet. Stockholm-
AB_riksintressen.pdf (raa.se) 
21 Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken Handbok, Riksantikvarieämbetet 2014. 
Avsnittet ”Att ta tillvara i förändrad markanvändning – mellan målbild och förbud”, sid 47. 
22 Med ett mindre varvshus som undantag. Se Bebyggelse i Varbergs hamn, Kulturhistorisk 
Byggnadsdokumentation, Rapport 2017:19, Kulturmiljö Halland, sid. 17.   
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återfinns på respektavstånd från fästningen, hotellets högdel 300 meter, är det endast några 
vypunkter som ger upphov till påverkan som skadar fästningens dominans som landmärke. Då 
valet av rutnätsstruktur i den nya planen dessutom skapar samhörighet med den äldre 
rutnätsstaden och vattnet i Kattegatt genom att förlänga ett antal befintliga gator ned till 
hamnområdet, samt inför en helt ny diagonal mellan nya resecentrum och fästningen, skapas 
nya relationer till både riksintresset i sin helhet och nya vypunkter mot de utpekade uttrycken. 
Noteras kan att hotellets högdel gör det möjligt att på ett nytt sätt överblicka hela 
riksintresseområdet som tidigare inte varit möjligt. 
 
Hur påverkas den riksintressanta kulturmiljöns värden? 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består. De förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika skeenden och sammanhang. 
Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och att förstå.  
 
Den nya bebyggelsen i Västerport i form av hotellets högdel kan från några vypunkter påverka 
synligheten av främst Varbergs fästning, som med sitt höjdläge utgör ett av riksintressets 
uttryck. Detta berör främst stadens siluett. Den utgör inget definierat uttryck för riksintresset, 
som exempelvis förekommer i motiveringen av riksintresset Stockholms innerstad med 
Djurgården [AB 115].23  

 
Påverkan är endast visuell i samband med tillkomsten av ny bebyggelse och då ur några 
vypunkter. Påverkan är därmed huvudsakligen en stadsbildsfråga som regleras enligt Plan- och 
bygglagen, i mindre grad en riksintressefråga. Den visuella påverkan berör läsbarheten, i 
meningen förståelsen av kulturhistoriska värden och deras sammanhang, som är fortsatt 
bestående. Riksantikvarieämbetet har i tidigare sammanhang beskrivit vad läsbarhet innebär för 
riksintressen: 
 
”De fysiska uttrycken är centrala och skapar den läsbarhet av det kulturhistoriska 
sammanhanget som motiverar riksintresseanspråket. Läsbarhet ska emellertid inte förväxlas 
med strikt publika upplevelsevärden eller med sådana svagt definierade begrepp 
som stads- och landskapsbild eller med visuell påverkan i största allmänhet. ”24 
 
Som beskrivits tidigare i framställningen finns det många sätt att beskriva en orts karaktär och 
identifiera problem och tillgångar i ett område. För inventering och analys kan sålunda flera 
olika analysmetoder användas.25 Beroende på val av metod läggs olika vikt vid olika företeelser, 
vilket kan resultera i varierande slutsatser och därmed möjligheter och åtgärdsförslag.  
 
Västerport och den nya bebyggelsen i detaljplanen kan ses som en årsring i stadens utveckling, 
det sätt vi bygger stad idag. Skalan är sedan tidigare använd i rutnätsstaden. Byggnader om 4 - 
7 våningar förekommer i flera kvarter26, att notera redan på östra sidan av Västra Vallgatan, en 
front mot järnvägens långsträckta markområde. Delar av den tidigare hamn- och industri-
områdets bebyggelse, bl.a. silos, oljecisterner och ett kraftvärmeverk, var av liknande höjd som 

 
23 A.a. Stockholm-AB_riksintressen.pdf (raa.se) 
24 Riksantikvarieämbetets yttrande, MÖD dom i mål P 1816-18 Kanaludden Härnösand 2019-09-19 
25 Se Pålstam, Schibbye, 2001. 
26 Ex. vis i kv. Verkstaden där högsta byggnadshöjd i detaljplanen från 1953 anger sju våningar och 22, 6 
m enligt dåvarande höjdsystem. Redan då avsågs en högre byggnad inom kvarteret för att ge en klarare 
accentuering av kvarteret. Se även kv. Lagmannen (detaljplan år 2014), som redovisar befintlig byggnad 
från 1960-talet och medger ny byggnad intill, båda i fem våningar och 24 m över marknivån, och kv. 
Läkaren 9 som anger 28 m över marknivån (detaljplan år 2021) där befintlig bebyggelse från 1960-talet 
har en höjd över marknivån på drygt 20 m.  
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de höjder på den nya bebyggelse som nu föreslås i detaljplanen, om än mer utspridd (se foto 
sid. 36). Den lägre bebyggelsen i rutnätsstaden ligger på behörigt avstånd från hamn- och 
industriområdet och är redan idag skymd av sin högre front mot järnvägen.  
 
Bjerkings sammanfattande bedömning 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består. De förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika skeenden och sammanhang. 
Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och att förstå.  
 
Den visuella upplevelsen av fästningen försvagas av hotellets högdel, men endast i några 
vypunkter. Försvagningen är av begränsad art, i det närmaste att betrakta som neutral, men om 
en försvagning inträder ska det enligt Riksantikvarieämbetets råd att bedöma konsekvenser 
hänföras till en skada på riksintresset i enlighet med ovan redovisade matris. Begreppet 
återfinns i Riksantikvarieämbetets råd att bedöma konsekvenser för ett riksintresse27.  Om så är 
fallet kan den i alla händelser inte anses vara påtaglig.  
 
Formuleringen att en skada som är mer än obetydlig kan utgöra påtaglig skada återfinns i 
Riksantikvarieämbetets råd. 28 Men det ger nära nog ingen vägledning för hur allvarlig skada 
som krävs för att uppnå kvalifikationen påtaglig skada. Den rättspraxis som finns kan 
sammanfattas som att det finns en vid marginal för en kommun i planläggningen och att 
länsstyrelsens bedömning rörande riksintressen normalt måste tas för god. Här kan noteras 
dels att det finns minst en grad av acceptabel påverkan mellan obetydlig och påtaglig, nämligen 
måttlig/måttligt negativ, dels att betydligt mer omfattande påverkan på riksintresse för 
kulturmiljövård för tätorter har accepterats som måttlig än den i detaljplanen för Västerport, dels 
att riksintressets uttryck är alltför opreciserade för att kunna leda till ett konstaterande av 
påtaglig skada och därmed detaljplanens upphävande.29 
  

 
27 Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap. 6 § miljöbalken Handbok, Riksantikvarieämbetet 2014. 
Avsnittet ”Att ta tillvara i förändrad markanvändning – mellan målbild och förbud”, sid 47. 
28 Ibid. Sid 52. Avsnittet hänvisar till Naturvårdsverkets författningssamling med allmänna råd om påtaglig 
skada. Se Allmänt råd (NFS 2005:17).  
29 Se ex. vis MÖD dom i mål nr P 11451-12, Slussen i Stockholm, 2013-09-27.  
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 Dom Mark- och miljödomstolen 

5.1 Underlag för att bedöma påverkan på riksintresset för kulturmiljö 

Överklagandet av detaljplanen till Mark och Miljödomstolen (MMD) gjordes av hembygds-
föreningen Gamla Varberg. Föreningen anser att kommunens planhandlingar och underlagen 
för dessa har sådana brister att det finns behov av en fördjupad analys av detaljplanens 
konsekvenser på kulturmiljön och riksintresset Varberg. Föreningen anser att detaljplanen 
medför påtaglig skada på riksintresset. I överklagandet menar Gamla Varberg vidare att hotellet 
inte bedöms uppfylla kravet i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen där det framgår att planläggning 
och byggnadsverk ska utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  
 
Nedan analyseras och kommenteras domstolens formuleringar i domslutet för att klarlägga 
huruvida den aktuella detaljplanen utgör risk för påtaglig skada på riksintresset Varberg.  

5.2 MMD:s samlade domskäl 

5.2.1 MMD:s domskäl 

Bedömningar av hur detaljplanen påverkar riksintresset för kulturmiljö återfinns i planbeskriv-
ningen, miljökonsekvensbeskrivningen, kulturmiljöutredningen och i ett PM med vypunkter som 
upprättades inför den fortsatta granskningen efter samrådet. MMD upplevde vid synen att det 
finns brister i visualiseringarna och att påverkan på stads- och landskapsbilden kan antas vara 
mer påtaglig än vad som framgår av dessa. Därtill ansågs visualiseringen av den planerade 
bebyggelsen sedd från kyrkoruinen Getakärr inte rättvisande. Men bristerna bedömdes inte 
vara av sådant slag att de i sig utgör grund för att upphäva detaljplanen. 
 
MMD fann att även de brister hembygdsföreningen vidare påtalat vad gäller miljökonsekvens-
beskrivningen och utredningsunderlaget i övrigt inte heller är sådana att de utgör skäl till att 
upphäva detaljplanen (sid. 30). 
 
Domstolen konstaterar att det aktuella riksintresset omfattar flera skyddsvärda miljöer där värdet 
delvis avser hur de olika miljöerna förhåller sig till varandra och hur de sammantaget speglar 
bebyggelseutvecklingen i staden (sid. 34). Domstolen framhåller att både äldre och nyare 
stadsbebyggelse som ingår i riksintresseområdet är belägen i skydd av fästningen öster eller 
nordost om denna och är endast delvis synlig från havet. Kyrkans torn vid torget i rutnätsstaden, 
kallbadhuset, tullhuset och det moderna tillskottet med Campus Varberg är visserligen väl 
synliga, men är byggda i en skala som inte konkurrerar med fästningen. Inte heller de stora 
hamnmagasinen norr om planområdet utmanar fästningens dominerande ställning i landskapet 
(sid. 35).  
 
Enligt mark- och miljödomstolens samlade bedömning kommer detaljplanen ha stora negativa 
konsekvenser för riksintresseområdet. Fästningen är ett dominerande landmärke i landskapet 
och formar stadens siluett sedd från havet, Getterön och piren utanför fästningen (sid. 35). Som 
enda större byggda objekt bryter fästningen den gröna horisont som markerar stadens slut i 
öster. Det är också från de ovan nämnda vypunkterna och från höjder söder om staden man 
tydligt kan avläsa anläggningens försvarsstrategiska betydelse. Fästningens framskjutna och 
höga placering på Warberget innebär att staden, som under århundradena anpassats och 
förhållit sig till fästningen, har en underordnad roll i landskapet (sid. 35). 
 
Bjerking kommentar 
MMD konstaterar att fästningen är ett dominerande landmärke i landskapet och formar stadens 
siluett sedd från havet, Getterön och piren utanför fästningen. Det ska understrykas att siluetten 
inte utgör något definierat uttryck för riksintresset Varberg, som exempelvis i riksintresset 
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Stockholms innerstad med Djurgården.30  Det utgör inte heller den gröna horisont som markerar 
stadens slut i öster. Den har ingenting att göra med de kulturhistoriska värden som motiverar 
riksintresset.  
  
Genom att markera påverkan på siluetten och fästningens försvarsstrategiska läge i domslutet 
kopplar domstolen till den avvikande meningen som lämnats av länsantikvarien i samband med 
länsstyrelsens beslut att detaljplanen inte utgör påtaglig skada på riksintresset. Den citeras i sin 
helhet i domslutet (sid. 33f). För länsantikvarien utgör hotellets höjd en skalförskjutning som gör 
att fästningen tappar sin framträdande roll då hotellet anses placeras för nära densamma. Det 
innebär också, enligt länsantikvarien, att upplevelsen av fästningens försvarsstrategiska läge 
kraftigt försvagas då den nya byggnaden kommer att konkurrera om den visuella upplevelsen. 
Sammantaget betyder detta att betydelsefulla uttryck för riksintresseområdet kraftigt försvagas, 
vilket enligt länsantikvarien medför påtaglig skada på riksintresseområdet. Formuleringen 
kraftigt försvagas används inte av MMD som istället anser att detaljplanen kommer att ha 
negativa konsekvenser för riksintresseområdet.     
 
Respektavståndet mellan hotellet och fästningen (300 meter) är alldeles tillräckligt för att 
särskilja de två byggnadsverken. Det stora omfånget på fästningens murverk och hotellets 
smala profil kan inte vare sig förväxlas eller misstas. Havets yta är stor och vypunkterna många. 
Från Getterön föreligger inga hinder att se fästningen eller att särskilja de två. På piren utanför 
fästningen har betraktaren fästningen mer eller mindre i eget perspektiv mot söder och måste 
vända sig mot öster för att uppfatta hotellet, i synnerhet som det också i viss mening döljs av 
annan bebyggelse. Till detta kommer att man inte kan missta sig på de diametralt motsatta 
gestaltningarna, som framför allt pekar på en ny årsring i stadens utveckling, vårt sätt att idag 
bygga tät stad. Det rör sig tydligt om byggnadsverk från olika epoker med olika funktioner, vilket 
underlättar läsbarheten av fästningen som del av Varbergs äldre historia, och hotellet som en 
del av stadens moderna utveckling. Förståelsen av olika skeenden och sammanhang och 
därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag, är 
därmed fortsatt möjliga att läsa. Fästningens kulturhistoriska värde reduceras inte.  
 
Det är dessutom så att av den omfattande nya bebyggelsen utgör den höga delen av hotellet i 
kv. Briggen (ungefär halva kvarteret) en mycket liten del av helheten bestående av nio kvarter. 

5.2.2 MMD:s domskäl 

MMD anser att den exploatering som den antagna detaljplanen medför har en skala, volym och 
slutenhet som förändrar förhållandena mellan fästningen och stadens befintliga utseende. Den 
bebyggelse som föreslås är placerad långt framskjuten på ett utfyllt vattenområde och i det 
låglänta hamnområdet nära kajkanten norr om fästningen, vilket innebär ett brott mot det 
befintliga bebyggelsemönstret där stadsbebyggelsen finns på längre avstånd från stranden. 
Den föreslagna bebyggelsen riskerar i hög grad att uppfattas mer som en hel stor och hög 
volym än som enskilda byggnader. Den nya bebyggelsen kommer att bryta horisontlinjen och 
konkurrera med fästningen om dominansen i landskapsrummet. Detta gäller särskilt vad 
beträffar hotellets högdel som med en tillåten totalhöjd upp till +53 meter blir ett tydligt 
konkurrerande landmärke. Hotelldelen förstärker också kontrasten mellan den tillkommande 
bebyggelsens storlek och den befintliga bebyggelsen i staden (sid. 35f).  
 
Bjerkings kommentar 
 
MMD menar att den exploatering som den antagna detaljplanen medför har en skala, volym och 
slutenhet, särskilt hotellets högdel, som förändrar förhållandena mellan fästningen och stadens 
befintliga utseende. MMD menar också att detaljplanens bebyggelse utgör ett brott mot det 
befintliga bebyggelsemönstret där stadens bebyggelse finns på längre avstånd från stranden.  

 
30 A.a. Stockholm-AB_riksintressen.pdf (raa.se) 
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Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet, om än i dess närhet. Ingenting rivs, 
byggs om eller till inom riksintresseområdet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Då påverkan är endast visuell i samband med 
tillkomsten av ny bebyggelse och då ur några vypunkter utgör frågan huvudsakligen en 
stadsbildsfråga som regleras enligt Plan- och bygglagen, i mindre grad en riksintressefråga. 
Den visuella påverkan berör läsbarheten, i meningen förståelsen av kulturhistoriska värden och 
deras sammanhang, som är fortsatt bestående. 
 
Då det inte rör sig om en riksintressefråga hanteras frågan om anpassningskravet för 
bebyggelse på platsen, vilken återfinns i PBL 2 Kap § 6. Oavsett vilken bebyggelse som uppförs 
på platsen förändras förhållandena mellan fästningens och stadens befintliga utseende. Den 
horisontlinje som omtalas har under lång tid varit bruten av den bebyggelse som återfanns i 
hamn- och industriområdet, (se foto på sid. 36) och av bebyggelsen i fem - sjuvåningar som 
utgör fond för rutnätsstaden mot järnvägens långsträckta markområde. Det visar också att 
skalan sedan tidigare är använd. 
 
Valet av rutnätsstadens planmönster medför upplevd större slutenhet mot gatorna än 
exempelvis de s.k. lamellhusplanerna från 1930-talet med mer öppen placering av byggnader 
och större gröna områden mellan dem. Men valet är en tydlig önskan att binda ihop den 
historiska stadens mönster ned till vattnet. Detaljplanen medger för merparten av bebyggelsen 
en skala som sedan tidigare är använd i staden.  
 
Att staden Varberg inte har bebyggelse vid stranden kan förklaras av att stranden sedan 1800-
talet flyttats ut genom utfyllning för hamn- och industriverksamhet och att järnvägens 
markområde strax intill i öster sedan mer än 100 år utgjort en effektiv barriär för att knyta 
stadens centrala delar närmare vattnet.  
  
Nu finns det enligt Varbergs kommun möjligheter att göra detta. Detaljplanens intentioner är att 
fortsätta rutnätsstadens mönster, förlänga staden ned till vattnet. Anledningen till möjligheten att 
bygga här utgår ifrån det sedan flera decennier ingångna avtalet med Trafikverket där ett annat 
statligt riksintresse medför att järnvägen förläggs i tunnel så att kommunikationen över 
Västkustbanan effektiviseras med dubbelspår. Varbergs stad växer kontinuerligt och i hög 
takt.31 Att använda jordbruksmark är svårare idag, och efterfrågan på centrala lägen högre. 
Viljan att förtäta centrala delar av staden framkommer i kommunens FÖP 2010 och 
framkommer också i bl.a. det stadsbyggnadsprogram Varbergs kommun framtagit 2018-19 32. 
Kommunens rådrum måste anses stort i enlighet med PBL.  

5.2.3 MMD:s domskäl 

Detaljplanen innebär enligt domstolens bedömning att siktlinjen mellan den medeltida staden 
Getakärrs kyrkoruin och fästningen kommer att brytas, då den föreslagna exploateringen 
medför att det visuella sambandet mellan dessa i betydande utsträckning försvinner. Den 
planerade gatan ”diagonalen” har inte rätt riktning för att bevara siktlinjen och hotelldelen kom-
mer att skymma den högre del av fästningen som idag är synlig från kyrkoruinen. (sid 36). Från 
andra hållet, alltså från fästningen, kommer utblicken över staden att förändras så att dess 
försvarsstrategiska läge i förhållande till landskapet och den befintliga stadsbebyggelsen 
försvagas. (sid. 36). 
 
Bjerkings kommentar 
Domstolen kommenterar siktlinjerna mellan kyrkoruinen och fästningen. Vyn från kyrkoruinen 
kopplar sambanden mellan den och fästningen; vyn från fästningen berör hela staden.  

 
31Stadsbyggnadschef Cecilia Strömer i samtal 6 - 7 september 2022.  
32 Stadsbyggnadsprogram för Varberg Riktlinjer Godkänd som planeringsunderlag av kommunfullmäktige 
2020-09-15. 
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Det har till för några år sedan funnits annan bebyggelse i kvarteret Renen och Vävaren, som 
begränsat siktlinjer mellan kyrkoruinen och Varbergs fästning (se nedanstående fotografier på 
följande sidor). 
 
Söder om ruinen i kvarteret Vävaren, i anslutning till det gamla industriområdet för Malmö 
yllefabrik, fanns intill i väster en disponentbostad i två våningar med valmat tak, uppförd 1939.33 
Väster därom, i kvarteret Renen, medgav den äldre detaljplanen från 1966 bebyggelse i tre 
våningar i kvarteret. Nu gällande detaljplan från 1987 medförde att en förskola uppfördes på 
samma plats. Den är numera riven. Ett flertal uppvuxna träd i båda kvarteren är därefter 
nedtagna. Siktlinjerna mellan kyrkoruinen och fästningen var då mer begränsade, ett synfält 
som idag ändrats efter rivningarna. Det säger sig självt att upplevelsen av relationen dem 
emellan uppfattas olika, både över tid och i olika blickpunkter. Nuvarande planerade bebyggelse 
för Västerport utgör en förändring, men följer ett historisk förlopp av förändringar i en stads 
utveckling. På samma sätt som vi väljer enskilda punkter för en vy och därmed bildar oss en 
uppfattning om vad vi ser, men därefter förflyttar oss till en annan punkt och vyn förändras, bör 
vi ha i åtanke att den fysiska miljön – bebyggelse och mellanrummen dem emellan – också 
förändras beroende på vid vilken tidpunkt vi väljer att betrakta omgivningen. I detta fall sker inga 
fysiska förändringar av vare sig kyrkoruinen eller Varbergs fästning genom den nya 
detaljplanen, de förblir helt opåverkade.  
 

 
Ortofoto från 2012 som visar olika siktlinjer mellan Varbergs fästning och kyrkoruinen. Röd 
motsvarar från ruinen mot fästningen och blå tvärtom. Värt att notera är att siktlinjerna kommer 
att påverkas av det nya resecentrum som kommer att byggas. Källa: Varbergs kommun. 
 

 
33 Disponentvillan byggd för Malmö yllefabrik i Varberg, Renen 13, Varbergs stad och kommun. 
Rivningsdokumentation 2015:11, Kulturmiljö Halland.  
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Ortofoto från 2015 med inzoomning som tydligare visar samma siktlinjer mellan Varbergs 
fästning och kyrkoruinen som i föregående bild. Nära ruinen låg ett bostadshus i två våningar 
med valmat tak och en förskola,(röd markering) vilka begränsade sikten mellan kyrkoruinen  
och fästningen, båda numera rivna. Även omkringliggande träd är nedtagna. Källa: Varbergs 
kommun.  
 

 
Foton som inom röd markering visar ett bostadhus i två våningar med valmat tak, samt ett  
flertal uppvuxna träd i siktlinjen mellan kyrkoruinen och Varbergs fästning. I den övre visas  
del av kyrkoruinen med gul markering. Källa: Hallands kulturhistoriska museum. 
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Avseende vypunkten från fästningen över stadslandskapet kan noteras att Västerports 
bebyggelse inte kommer att vara belägen mellan rutnätsstaden och fästningen, varför utblicken 
mot centrala Varberg kvarstår oförändrad. Utblicken sker huvudsakligen ut mot den så viktiga 
rutnätsstaden och det mot norr utvidgade Esplanadområdet. Fästningens roll genom denna 
utblick förändras därför inte.  
 
Den nya detaljplanen för Västerport begränsar siktlinjerna i någon vypunkt mellan fästningen 
och kyrkoruinen. Länsantikvarien har inte framhållit denna förändring som något skäl i sin 
avvikande mening.  

5.2.4 MMD:s domskäl 

Domstolen bedömer att den föreslagna detaljplanen påverkar och skadar läsbarheten av 
fästningens sammanhang och karaktärsdrag mer än obetydligt och skadan får betraktas som 
irreversibel. Om detaljplanen genomförs kommer det riksintressanta kulturhistoriska 
sammanhanget att försvagas avsevärt. Sammantaget är påverkan så omfattande att den 
innebär en påtaglig skada på riksintresseområdet Varberg. Det finns skäl att upphäva 
detaljplanen på denna grund. (sid. 36) 
 
Bjerkings kommentar 
 
Detaljplaneområdet ligger utanför riksintresseområdet. Det är viktigt att understryka att 
ingenting rivs, byggs om eller till inom riksintresseområdet, detaljplaneområdet ligger utanför 
riksintresseområdet, om än i dess närhet. Det innebär att ingen fysisk påverkan sker inom 
riksintressets uttryck som alltså fortsatt består. Stadens materiella och immateriella företeelser 
består. De förmedlar fortsatt kunskaper och förståelse om olika skeenden och sammanhang. 
Stadens kulturhistoriska värden är därmed fortsatt möjliga att läsa och att förstå.  
 
Påverkan är endast visuell i samband med tillkomsten av ny bebyggelse i Västerport och då ur 
några vypunkter. Den nya bebyggelsen i Västerport i form av hotellets högdel kan från några 
vypunkter påverka synligheten av främst Varbergs fästning, som med sitt höjdläge utgör ett av 
riksintressets uttryck. Detta berör främst stadens siluett. Den utgör inget definierat uttryck för 
riksintresset, som exempelvis förekommer i motiveringen av riksintresset Stockholms innerstad 
med Djurgården [AB 115].34  
 
Frågorna kring eventuell påverkan på riksintresset saknar resonemang om kulturhistoriska 
värden och har huvudsakligen reducerats till läsbarhet. Påverkan är därmed huvudsakligen en 
stadsbildsfråga som regleras enligt Plan- och bygglagen, i mindre grad en riksintressefråga. 
Den visuella påverkan berör läsbarheten, i meningen förståelsen av kulturhistoriska värden och 
deras sammanhang, som är fortsatt bestående.  
 
Begreppet läsbarhet har uppstått som en egenskap av många i utveckling av metoder för 
stadsbildsanalys.35 Dessa är tänkta att kombineras för att bättre beskriva en orts karaktär och 
identifiera problem och tillgångar i ett område. För inventering och analys kan flera olika 
analysmetoder användas.36 Avgörande är vad syftet med analysen är och i vilket område den 
ska användas. I det aktuella fallet rör det stadsutveckling i ett avgränsat tidigare hamn- och 
industriområde, som gränsar till ett riksintresse för kulturmiljövården, centrala Varberg.  
 
Beroende på val av metod läggs olika vikt vid olika företeelser, vilket kan resultera i varierande 
slutsatser och därmed möjligheter och åtgärdsförslag. De många olika analystraditionerna 
utgörs av både naturvetenskapliga, konsthistoriska, visuella, strukturalistiska, 
dekonstruktivistiska och fenomenologiska inriktningar. De ska inte uppfattas som vetenskapligt 

 
34 A.a. Stockholm-AB_riksintressen.pdf (raa.se) 
35 Se separat text angående Stadsbildsanalys, sid xx 
36 Se Pålstam, Schibbye, 2001. 
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exakta utan snarare mer eller mindre subjektivt välgrundade beskrivningar och tolkningar av en 
befintlig stadsbild.  
 
Riksintresseanspråket för Varberg är ett uttryck för en sammanhängande kulturmiljö. De fysiska 
uttrycken är centrala och skapar den läsbarhet av det kulturhistoriska sammanhanget som 
motiverar riksintresseanspråket. Läsbarhet ska emellertid inte förväxlas med strikt publika 
upplevelsevärden eller med sådana svagt definierade begrepp som stads- och landskapsbild 
eller med visuell påverkan i största allmänhet.37 
 
Begreppet irreversibel pekar på något som inte går att vända tillbaka. Domstolen menar alltså 
att en idag helt öppen plats efter år av rivning och sanering av industriavfall och hamn-
verksamhet genom den nya detaljplanen medför en skada som är icke omvändbar och 
förändrar miljön för alltid. Hela området ligger utanför riksintresset Varberg, inga byggnader rivs 
eller byggs om inom det som uttrycker riksintresset. Om detta hade varit fallet hade åtgärden 
verkligen varit irreversibel.  
 
För övrigt pågår strax intill nedgrävning av järnvägen genom Varberg. Det är en anläggning som 
under mer än 100 år i allt större utsträckning har bidragit till att skapa en barriär mellan centrala 
staden och havet, och som därmed möjliggör återskapandet av denna koppling. Det är en 
reversibel handling av en tidigare byggd funktion.  
 
MMD delar Tyréns slutsats som redovisas i kulturmiljöutredningen, d.v.s. förändringen medför 
en skada på riksintresset, men kan inte anses påtaglig. Däremot anser rätten att allt 
sammantaget leder till påtaglig skada på riksintresset. MMD menar alltså att detaljplanens 
bebyggelse, som helt ligger utanför riksintresset, dels medför en irreversibel skada på 
riksintresset, alltså något som inte går att återskapa, dels att skadan måste anses påtaglig, 
fastän alla uttryck som utgör motivet för riksintresseanspråket även fortsatt finns kvar i sin 
helhet. Den visuella läsbarheten begränsas från några vypunkter, men i övrigt ändras inte något 
i riksintresset. Noterbart är att begreppen förvanskas eller försvinna förekommer inte hos vare 
sig länsantikvarien eller MMD. 
 
Bjerking anser att bedömningen av detaljplanen i Västerport och hotellets högdel endast 
innebär en försvagning ur ett antal vypunkter. Det är analogt med domen i målet i Härnösand 
2018, där detaljplanens höga hotellbyggnad dessutom låg innanför riksintressets gränser. Då 
Västerports bebyggelse ligger utanför riksintresseområdets gränser skulle det möjligen medföra 
en skada på riksintresset, men att skadan inte kan anses vara påtaglig.38  
 

5.3 MDD och 2 kap. 6 § plan- och bygglagen  

Mark- och miljödomstolen redogör för frågan om hotellet uppfyller kravet i 2 kap. 6 § plan- och 
bygglagen under rubriken Är detaljplanen förenlig med anpassningskravet?  
 

5.3.1 MMD:s domskäl 

Domstolen bedömer att detaljplanen inte tar tillräcklig hänsyn till stads- och landskapsbilden och 
kulturvärdena enligt 2 kap. 6 § plan- och bygglagen. Detta av samma skäl som redovisats för 
bedömningen att detaljplanen medför en sådan förändring av stadsbilden i Varberg att den 
utgör en påtaglig skada på riksintresset Varberg. Enligt domstolens mening kan den nya 
bebyggelsen med dess volym och täthet inte anses vara ett varsamt tillägg till den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i området. Det gäller inte minst med beaktande av 
hotellets högdel (sid. 36f) 
 

 
37 MÖD dom P 1816-18 
38 Mark- och miljööverdomstolen, dom P 1816-18 



Sida 34 (44) 

 

 

Bjerking AB Kulturmiljö & Byggnadsvård,  Box 9251  9251 102 76 Stockholm Telefon 010-211 80 00 www.bjerking.se 

Org.nr 556375-5478  

Bjerking kommentar 
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten, se 1 kap. 2 
§ PBL. Bestämmelsen ger kommunen möjlighet att inom förhållandevis vida ramar avgöra hur 
marken inom den egna kommunen ska disponeras. Så länge de avvägningar som kommunen 
gör mellan olika intressen enligt bestämmelserna i 2 kap. PBL ryms inom lagstiftningen så 
kommer avvägningen inte att bli föremål för prövning.39 
 
Varbergs kommun har i ÖP 2010 fastslagit att staden ska utvecklas genom förtätning med ett 
effektivt utnyttjande av mark och tekniska resurser (ÖP sid. 16), i den samtida FÖP 2010 
kompletterat med att kommunen vill undvika byggande på jordbruksmark (sid. 35). Den största 
förändringen som stadsområdet står inför är järnvägens nya dragning i en tunnel under staden 
och att detta kommer att ge helt nya förutsättningar att skapa en tätare stad i de nya områden 
som blir tillgängliga för exploatering. (FÖP sid. 10) En förtätningsstrategi antogs 2017 som bl. a. 
markerar att Västerport ska utvecklas till en blandad stadsdel. I planprogrammet för Västerport  
anges tydligt att valet av byggnadshöjd i Västerport styrs av flera faktorer som talar emot en låg 
exploatering. De stora kostnaderna för grovplanering och sanering av mark i det befintliga 
hamn- och industriområdet, liksom en flytt av hamnläget, utbyggnad av ny infrastruktur med nya 
gator och offentliga miljöer, påverkar exploateringsgraden, liksom det stora behovet av bostäder 
i staden. Här sägs också att förslaget är att skapa en relativt tät stadsstruktur med varierande 
byggnadshöjder med ett genomsnitt på cirka fem våningar där både lägre och högre 
byggnadshöjder kan förekomma.40 
 
Regeln om hänsyn till omgivande miljö återfinns i anpassningskravet i 2 Kap § 6 PBL. ”Vid 
planläggning ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan.” Här sägs också att bebyggelseområdets 
särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 
 
Som beskrivits ovan finns det många sätt att beskriva en orts karaktär och identifiera problem 
och tillgångar i ett område. Platsen för de natur- och kulturvärden som ska visas hänsyn utgör i 
detta fall det utfyllda hamn- och industriområde som är placerat i närheten av centrala Varberg 
och Kattegatts vatten. Valet av skala som uppfattas som relevant för utvecklingen av 
Västerport, liksom det bebyggelseområde som ska planläggas, har för analys anpassats till 
närliggande område av centrala Varberg. Relevansen och vikten av hänsyn till andra områden i 
staden från platsen ifråga avtar med avståndet. Primärt borde därför närområdet analyseras i 
förhållande till anpassningskravet, och inte omfatta hela Varbergs stad- och landskapsbild.  
 
Syftet med detaljplanering är att reglera och fastställa en lämplig användning av mark- och 
vattenområden. I detaljplaneskedet beskrivs anpassningen till befintliga miljöer utifrån både 
allmänna och enskilda intressen. En detaljplan medger generellt byggrätter på en yta samt 
anger ett antal planbestämmelser för dess användning och utformning. Huruvida en byggnad 
verkligen uppförs enligt den maximerade volymen eller i en mer begränsad omfattning är svårt 
att bedöma vid detaljplanens fastställande. De renderingar av möjliga utseenden som 
presenteras i detaljplanearbetet för Västerport är inte mer sanna än de potentiella gestaltningar 
som initialt presenterades. Renderingarna bygger på de markanvisningstävlingar som 
genomförts. Hur form, färg och materialverkan ter sig vid utformningen av de kommande 
byggnaderna prövas vid bedömningen om en byggnad uppfyller anpassningskraven i 8 Kap § 1 
PBL (krav på byggnadsverk, byggprodukter, tomter och allmänna platser). Det görs inför 
bygglov som är ett senare skede i plan- och byggprocessen än den hantering som sker vid 
upprättande av detaljplan. (Se även 9 kap. 30 § PBL angående detta beaktande i bygglov).  
 

 
39 MÖD dom Mål nr P 13772-20 kvarteret Hästen Stockholms innerstad 
40 Planprogram för Västerport, antaget 2018-06-19, Varbergs kommun. Avsnittet från sid 32 och framåt.  
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Vilka planbestämmelser som ska finnas med i en detaljplan beror på vad kommunen planerar 
för och även på förhållandena på platsen. De bestämmelser som används i planen måste bidra 
till att göra planområdet lämpligt för avsedd användning. Av 4 kap 32 § PBL framgår att en 
detaljplan inte får omfatta ett större område än vad som behövs med hänsyn till planens syfte 
och genomförandetid, att den avsedda regleringen av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön i 
övrigt tydligt ska framgå av planen samt att detaljplanen inte får vara mer detaljerad än som 
behövs med hänsyn till planens syfte.  
 
Vad gäller en detaljplans innehåll ska nya byggnader prövas ur främst två aspekter. Den ena 
avser byggnadens anpassning till förutsättningarna på platsen och den andra avser 
byggnadens egenvärde.41  
 
I den aktuella detaljplanen för Västerport förhåller sig kommunen till den befintliga bebyggelsen 
i planområdets södra del. I planen regleras viktiga och grundläggande delar, t.ex. volymer och 
struktur (kvartersstorlek, torgplaceringar, gator etc.) men däremot återfinns inte form, färg och 
material bland detaljplanens planbestämmelser. Varbergs kommun har valt att knyta sitt 
gestaltningsprogram till markanvisningsavtalen. Gestaltningsprogrammet identifierar bl. a. det 
befintliga markområdets kvaliteter, arkitekturen i dess närområde, robusta material, allt för att 
belysa de stadbyggnadskvaliteter kommunen vill uppnå i Västerport.42 Detaljerna kommer 
också att fastställas i samband med bygglovprövningen i ett senare skede. 
 
I propositionen till Plan och bygglagen redogörs för vilken typ av byggnader eller miljöer där 
anpassningskravet får en speciell innebörd och blir mer framträdande. Det är sådana miljöer där 
byggnaderna ger ett särpräglat intryck. Det kan t. ex. gälla torg och gaturum liksom vissa byar, 
brukssamhällen, fäbodar och fiskelägen. Men även stadsdelar med väl sammanhållen och 
tilltalande bebyggelse eller med andra påtagliga trevnadsvärden i den yttre miljön. Men 
byggnaderna behöver inte likna varandra eller var för sig vara av större estetiskt värde. Det bör 
emellertid finnas ett uttryck i bebyggelsemiljön som kan bedömas vara allmänt uppskattat av 
kommunens innevånare. Speciellt stora krav bör ställas på bebyggelse inom eller i närheten av 
särskilt värdefull bebyggelse.43 Det är sådan bebyggelse som avses i bl. a. 8 Kap § 13 PBL. 
 
Den aktuella detaljplanen upptar en del av ett tidigare hamn- och industriområde. Den norra 
delen av planområdet består av ett hamnområde som fram till januari 2020 utgjorde färjeläge för 
färjan mellan Varberg - Grenå med tillhörande uppställningsplatser för fordon. Planområdets 
södra del omfattar befintliga Campusbyggnader för högskolan, parkeringshus och lokaler med 
mindre verksamheter. Många tidigare byggnader är rivna och den större delen av planområdet 
består idag av hårdgjorda ytor, sten, grus, asfalt, betong. Kajen, som byggts ut i omgångar över 
mer än 150 år, består i huvudsak av huggna stenblock som ligger på en betongplatta som bärs 
upp av träpålar.44 
 
Hamn- och industriområdet har tidigare bestått av många olika byggnadsverk, belägna i en 
bitvis stökig och smutsig miljö där få invånare haft anledning- eller möjlighet att vistas. (se bild 
nedan). Gestaltningen rörande form, färg och materialverkan har inte varit framträdande utan 
snarare baserad på funktionalitet och processbehov. Miljön har tidigare inte lyfts fram i något 
bevarandeprogram som en samlad miljö med kulturhistoriska värden, inga byggnader eller 
byggnadsverk har varit föremål för bevarande. Den nuvarande öppna, hårdgjorda miljön kan 
inte heller anses ha sådan utformning att den är allmänt uppskattad av kommunens invånare. 
Däremot torde läget invid vattnet idag vara en sådan kvalitet som kommer att uppskattas av 
många när ny bebyggelse etableras.  
  

 
41 Prop. 1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag, sid 480. 
42 Varbergs kommun (2019), Gestaltad livsmiljö. Gestaltningsprogram för Västerport, kapitel A-C. 
Förhandskopia. Version 1.2. 2020-10-22. 
43 Prop. 1985/86:1 med förslag till ny plan- och bygglag, sid 480f 
44 Text ur planbeskrivningen sid 7 och 20. 
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Vy från överflygning över det aktuella planområdet ca 1973. Noterbara högre byggnader är  
den 25 m höga siloanläggningen t.v., avsedd för soda, sand och kalk, uppförd 1967 och riven 
2018; Yngeredsfors kraftstation med gasturbinverk centralt, anläggningen riven 1988, och  
oljecisternerna från 1950-talet för kraftverkets produktion t.v. I bilden syns också Grenåfärjan,  
linjen öppnad 1960 och avflyttad till Halmstad 2020. Avståndet till rutnätsstaden är så pass  
stort att den knappt syns i bild fastän den är tagen från relativt hög höjd. Källa: Varbergs 
kommun.  
 

 
Flygbild tagen ur annan vinkel år 2019 över det tidigare hamn- och industriområdet. Notera att 
flera av byggnaderna i bilden från 1973 idag är rivna och det mesta utgör hårdgjord yta. 
Källa: Varbergs kommun. 
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Öster om hamn- och industriområdet ligger den barriär som utgörs av järnvägsmiljön med 
järnväg, järnvägsstation och bangård, ett mycket långsträckt markområde. Järnvägen, som 
etablerades intill dåvarande kustlinje 1880, har under åtminstone 100 år stängt tillgängligheten 
mellan centrala staden och det senare mot väster utfyllda hamnområdet. Endast via två gator  
når Varbergsborna ned till Campusområdet och kallbadhuset, samt Varbergs fästning - Otto 
Torells gata och via Sjöallén/ Södra Hamnvägen. Spår och bangårdbarriären utgör den miljö 
som närmast gränsar till detaljplanen för Västerport. När järnvägen förlagts till tunnel och nytt 
stationsläge skapats kommer det frilagda markområdet att exploateras på mark som idag ägs 
av Jernhusen. Själva åtgärden att gräva ned och förlägga järnvägen i tunnel visar i sig att det 
intill planområdet i öster saknas särskilda värden vad gäller stads- och landsskapsbild, som 
detaljplanen för Västerport på något sätt skulle skada eller vara oförenliga med.  
 
Öster om järnvägsområdet vidtar rutnätsstaden med Västra Vallgatan som tydlig gräns mot 
järnvägsområdet. Fronten utgörs av kvarteren Berget, Verkstaden och Pipebruket, vilka 
innehåller både flera årsringar, bebyggelse av mycket olika och delvis splittrad karaktär.45 Det 
rör sig om blandad bebyggelse med varierad utformning, utbredning och skala. Blandningen är 
också utbredd till både form, färg och material. Längre bortom denna front vidtar den lågskaliga 
bebyggelsen från 1700 - 1800-talet. Även den med både väl bevarad- men också en förvanskad 
karaktär. Det ska också framhållas att bebyggelse, såväl invid Västra Vallgatan, som på annan 
plats i rutnätsstaden, finns i spannet fyra - sju våningar, den äldsta sedan tidigt 1950-tal. 
 
Sammanfattningsvis innebär det intill planområdet för Västerport i flera avseenden saknas 
särskilda värden vad gäller stads- och landsskapsbild, samt att ett tydligt respektavstånd finns 
till de kulturvärden som återfinns i rutnätsstaden. Därmed bedömer Bjerking att detaljplanen inte 
är oförenlig med anpassningskravet i PBL 2 Kap § 6.   

 
45 Varbergs stadskärna Kulturhistoriskt underlag för plan- och bygglovsfrågor, NAI Svefa, 2012-05-16 
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Bilaga 1. Fotodokumentation 

 
Satellitvy över fästningen, hamnområdet och rutnätsstaden. Dagens stora, hårdgjorda yta   
intill järnvägens barriär mot staden framgår tydligt. Källa: Varberg kommun. 

 

 
Vy från öster på P-husets översta däck mot befintlig bebyggelse i planområdets södra  
del, Campusområdet från tidigt 2000-tal. 
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Vy från söder mot detaljplaneområdet från P-husets översta däck. 
 

 
Vy över detaljplaneområdet från sydöst med kaj och vattenlinje från P-husets översta däck. 
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Vy från söder över del av planområdet med Östra Hamnvägen och järnvägsstråket  
genom centrala Varberg. 
 

 
Vy från väster med järnvägsbarriären och kvarteren Berget och Verkstaden i fonden.  
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Vy från öster med Engelbrektsgatan västerut. Flerfamiljshuset t.h. uppfört i 7 våningar,  
det t.v. i 6 våningar. I fonden planket invid de pågående järnvägsarbetena. 
 

 
Vy från öster vid Engelbrektsgatans möte med Västra Vallgatan. Skyddsplanket visar den 
barriäreffekt som järnvägen haft under mer än 100 år. 
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Vy från söder utmed Västra Vallgatan norrut. Flerbostadshusen på östra sidan i 6  
respektive 7 våningar skapar sedan lång tid en tydlig högre gränslinje mellan 
järnväg/hamnområde och centrala staden.  
 

 
Vy från nordväst över spåren och del av den tillbyggda stationsbyggnaden.  
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Siktlinje mot fästningen från plattformen vid besöket 2022-09-06.   
 

 
En av de viktigaste vyerna mot Varberg från sjösidan tagen från bryggorna vid Klöven  
på Getterön där fästningen syns mycket tydligt t.h. 
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Vy från sydöst mot havet med Södra folkskolan t.v. år 1912. Med sin stora volym utgör 
skolbyggnaden ett landmärke som upplevs något högre än fästningen. Det visar dels att äldre 
uppförda objekt (och fortsatt befintliga i stadsbilden) till höjd och omfång måste ha tett sig som 
tydliga landmärken beroende på vypunkt, dels att fästningen redan då hade konkurrens även 
om riksintresset inte fastställts vid denna tid. Källa: Digitaltmuseum.se 
 

 
Järnvägsstationen vid dåvarande kustlinjen i Varberg, ca år 1900. Marken har därefter fyllts  
ut mot väster. Källa: Varbergs kommun 




