
Byggnadsminnesförklaring	  alléer,	  grönområden	  Göteborg	  
	  
Från: Anders Hillgren [mailto:anders.hillgren@telia.com]  
Skickat: den 22 oktober 2012 20:13 
Till: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län 
Ämne: Byggnadsminnesförklaring allér, grönområden Göteborg  
 
Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Kulturmiljöenheten, 
  
Fråga om byggnadsminnesförklaring av allér och parkområden inom delar av Göteborgs 
innerstad. 
  
Undertecknad väcker med hänvisning till Kulturminneslagens 3 kapitel härmed fråga om att 
länsstyrelsen måtte förklara  parker, allér och trädplanteringar inom Kungsparken med planterade 
omgivningar i anslutning till Nya Allén, Vasagatan, Haga Kyrkoplan och Linnegatan såsom 
byggnadsminnen. Undertecknad anhåller vidare om att Länsstyrelsen med stöd av nämnda 
lag förordnar om ett interremistiskt förbud om avverkningsåtgärder inom nämnda områden.  
  
Göteborgs innerstad är enligt milöjöbalken av riksintresse för kulturmiljövården och därmed ett av 
Sveriges mest värdefulla och skyddsvärda kulturmilljöer. Hänsynstagandet till riksintressena är 
därmed en nationell angelägenhet och ett gemensamt intresse för hela landet. På grund 
av riksintressenas specifika värden ska dessa enligt miljöbalken dessa skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan skada riksintressenas olika värden.  
  
Kommunen och staten måste nu axla sitt ansvar för att bevara landets riksintressen.Nationellt 
utpekade intressen ska tillgodoses i den kommunala planeringen och beslut som i olika 
avseenden  påverkar stadsmiljön t ex ingrepp i stadsparker och planterade allér. Mot denna bakgrund 
anhåller jag sålunda om att Länsstyrelsen interremistiskt omdelbart förordnar om avverkningsförbud 
eller andra åtgärder som kan skada kultur- och natutvärdena inom ovannämnda områden samt att 
man låter reda ut frågan om att förklara dessa, eller delar därav, såsom byggnadsminnen jämlikt lagen 
om kulturminnen. 
       
  
Med vänlig hälsning 
Anders Hillgren 
CULTIVATOR 
Johannebergsgatan 34 
412 55 GÖTEBORG 
  
Tel: 031-20 73 48 
       + 46 (0)70 23 78 333 
 Mail: anders.hillgren@telia.com      
	  

	  
Från: Länsstyrelsen i Västra Götalands Län  
Skickat: den 23 oktober 2012 08:59 
Till: O-RB-Kulturmiljö 
Ämne: VB: Byggnadsminnesförklaring allér, grönområden Göteborg  
 
Detta mail har kommit till vastragotaland@lansstyrelsen.se och är vidaresänt till er 
enhet. 
  
Hälsningar Ingrid "Inka" Larsson 
Ank 45502	  



Från: O-RB-Kulturmiljö  
Skickat: den 24 oktober 2012 07:14 
Till: Herklint Mats; Emanuelsson Lena 
Ämne: VB: Byggnadsminnesförklaring allér, grönområden Göteborg  
 
Kan	  någon	  av	  er	  svara	  på	  detta/yvonne	  
	  
	  
	  
	  
Från: Mats	  Herklint	  	  Mats.Herklint@lansstyrelsen.se 
Skickat: 2012-‐10-‐29	  14:40 
Till: anders.hillgren@telia.com<anders.hillgren@telia.com>;	  
CC:	  	  Emanuelsson	  Lena<Lena.Emanuelsson@lansstyrelsen.se>;Von	  Mentzer	  
Karolina<Karolina.Von.Mentzer@lansstyrelsen.se>;Holmen	  
Yvonne<Yvonne.Holmen@lansstyrelsen.se>;Irenesson	  
Helena<Helena.Irenesson@lansstyrelsen.se>;lena.jakobsson@ponf.goteborg.se<lena.jakobsson@po
nf.goteborg.se>;martin.norvenius@sbk.goteborg.se<martin.norvenius@sbk.goteborg.se>;Sören	  
Holmström	  (soren.holmstrom@sbk.goteborg.se)<soren.holmstrom@sbk.goteborg.se>;	  
 
Ämne: SV:	  Byggnadsminnesförklaring	  allér,	  grönområden	  Göteborg	  
	  
	  
	  
CULTIVATOR	  
Anders	  Hillgren	  
	  
Hej	  Anders!	  
	  
Tack	  för	  ditt	  mail/väckta	  fråga	  om	  byggnadsminnesförklaring	  av	  flera	  alléer	  och	  grönområden	  i	  
Göteborg	  som	  nu	  fått	  ett	  diarienummer,	  432-‐34854-‐2012.	  	  
Ärendet/din	  väckta	  frågan	  kommer	  handläggas	  av	  Lena	  Emanuelsson.	  
	  
Jag	  anar	  att	  din	  fråga	  om	  byggnadsminnesförklaring	  initierats	  av	  pågående	  debatt	  kring	  förnyelsen	  av	  
träden	  vid	  framför	  allt	  längs	  Vasagatan	  och	  Linnégatan.	  När	  det	  gäller	  din	  direkta	  ”begäran”	  att	  
omedelbart	  stoppa	  avverkningen,	  genom	  ett	  s	  k	  ”interimistiskt	  förbud”	  (KML,	  §5),	  verkar	  dock	  
behovet	  inte	  vara	  överhängande	  eftersom	  Park-‐	  och	  naturförvaltningen	  nu	  tycks	  avvakta	  vidare	  
ställningstaganden.	  Vi	  kommer	  naturligtvis	  informera	  fastighetsägaren/kommunen	  om	  att	  frågan	  
väckts.	  Att	  förhindra	  fällning	  av	  träd	  som	  utgör	  fara	  allmänheten	  är	  inte	  möjligt.	  
	  
Även	  om	  många	  av	  Göteborgs	  parker,	  alléer	  och	  grönområden	  har	  betydande	  kulturmiljövärden,	  
kanske	  t	  o	  m	  synnerligen	  märkliga	  sådana,	  är	  naturligtvis	  möjligheterna	  att	  i	  praktiken	  genomföra	  
omfattande	  byggnadsminnesförklaringar	  beroende	  av	  många	  andra	  omständigheter.	  Inte	  minst	  är	  
det	  angeläget	  att	  en	  byggnadsminnesförklaring	  sker	  i	  samförstånd	  med	  fastighetsägaren	  och	  
kommunen	  (som	  i	  detta	  fall	  råkar	  sammanfalla).	  Idag	  vet	  vi	  att	  t	  ex	  bygget	  av	  Västlänken	  med	  därtill	  
anslutande	  trafikapparater	  rimligtvis	  kommer	  inkräkta	  på	  stadens	  ”gröna	  kulturarv”.	  Ärendet	  är	  m	  a	  
o	  inte	  okomplicerat!	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  
Mats	  Herklint	  
	  
	  


