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Antikvarisk konsekvensbeskrivning avseende ny 
detaljplan för ASSA ABLOY:s fabriksområde, 
Vintergatan 19 och del av Gredby 1:1 på Väster i 
Eskilstuna 

Bakgrund 
Fastighetsägaren har låtit ta fram en ny detaljplan som dels möjliggör anpassning 
av befintlig bebyggelse till delvis ny verksamhet, dels möjliggör ytterligare bebyg-
gelse inom rubricerad fastighet. Förslag till ny detaljplan har under hösten 2020 
varit utställt på samråd och ska nu vidare till granskningsskedet. 

Om denna handling 
Denna konsekvensbeskrivning beskriver: 

o vilken inverkan den nya detaljplanen får på riksintresset, 
o hur den nya detaljplanen påverkar kulturvärdena hos bebyggelsen inom 

stadsdelen Väster, 
o hur den nya detaljplanen hanterar kulturvärdena hos den berörda fastig-

heten. 

Förutsättningar för konsekvensbeskrivningen 
En begränsande och logistisk förutsättning för upprättandet av konsekvensbeskriv-
ningen är att det parallellt med planarbetet pågår en intensiv projektering för att 
anpassa stora delar av de befintliga lokalerna till en ny hyresgäst, vars verksam-
het är säkerhetsklassad. Undertecknad har genomfört ett platsbesök våren 2020, 
men har därefter inte fått tillgång till lokalerna eller medverkat i projekterings-
arbetet.  

Projekteringshandlingarna har inte heller tillhandahållits inför upprättandet av 
konsekvensbeskrivningen, men undertecknad kan konstatera att plankartan 
successivt under planarbetes gång anpassats till hyresgästens behov och till 
anläggningens tekniska skick. Undertecknad har dock inte givits möjlighet att 
bedöma huruvida projekteringsförändringar som lett till planförändringar är 
rimliga i förhållande till fastighetens kulturvärden och karaktär. 

Baserat på ovanstående förutsättning är det viktigt att understryk att konsekvens-
beskrivningen inte innehåller någon bedömning av hur den projekterade hyres-
gästanpassningen kommer att påverka fastighetens kulturvärden.  
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Underlag för konsekvensbeskrivningen 
Som kunskapsunderlag för bedömningarna ligger den kulturmiljöanalys, daterad 
2020-08-05, som undertecknad upprättat. För illustrationer, historisk bakgrunds-
beskrivning och fördjupande information om fastighetens kulturvärden och kultur-
historiska karaktär, utöver det som återges i denna konsekvensbeskrivning, hän-
visas till kulturmiljöanalysen och de källor som finns listade i dess källförteckning.  

Som bedömningsunderlag för konsekvensbeskrivningen ligger ett utkast till gransk-
ningshandlingar för den nya detaljplanen, daterade 2021-02-28, och perspektiv-
bilder från en digital modell som visar hur volymen hos den nya bebyggelsen på 
fastighetens västra del förhåller sig till befintlig bebyggelse. Den sistnämnda är 
upprättad av Tovatt Architects & Planners.  

Planområdets kulturhistoriska karaktär och kulturvärden 
Nedan beskrivna teman tecknar planområdets karaktär och kulturvärden. Texten 
är hämtad från den kulturmiljöanalys som Wenanders upprättat i augusti 2020. För 
illustrationer och fördjupningar, se vidare i den handlingen. 

 Anläggningen är en viktig del av Eskilstunas industriella utveckling och 
identitet. 
Fabriksanläggningen ligger centralt placerad i det för Eskilstuna värdebärande 
industriområdet Väster och anläggningen är en av de första som började upp-
föras efter att områdets stadsplan fastställts. August Stenman AB var, sedan 
decennier tillbaka, redan ett väletablerat företag i staden.  

Under 1900-talet fortsatte verksamheten att växa, såväl fysiskt inom fastig-
heten, som geografiskt i Sverige och Världen. Under seklets andra hälft 
spelade ASSA en viktig roll för landets industriella identitet, även på den 
internationella arenan, och fabriksanläggningens utbredning växte samtidigt 
till en ansenlig yta och volym, även i förhållande till många andra industrier i 
staden.  

Fabriksanläggningen är idag en av flera industrianläggningar med höga kultur-
värden på Väster. Anläggningen besitter stadsbyggnadshistoriska värden, 
industrihistoriska värden och identitetsvärden för Eskilstuna. De industri-
historiska värdena är så starka att de även har bäring på nationell nivå. 

 Anläggningen har en karaktäristisk industrikaraktär och uppvisar en värde-
full provkarta över 1900-talets industriarkitektur. 
Fabriksanläggningen består av en vidsträckt byggnadsmassa, som i själva 
verket är uppbyggd av ett flertal (till största del) sammanbyggda byggnads-
kroppar från 1900-talets olika decennier. I takt med att verksamheten behövt 
mer produktionsyta eller när nya industriella förutsättningar krävt det, har 
anläggningen successivt byggts ut.  
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Respektive byggnadsenhet är uppförd efter sin tids gestaltnings- och produk-
tionsmässiga preferenser, varför de var och en för sig, och tillsammans, be-
rättar om utvecklingen av 1900-talets industriarkitektur. De äldsta byggna-
derna har fasader av tegel med viss utsmyckande mönstermurning, medan de 
senare byggnadskropparna har fasader med mer saklig gestaltning. Gemen-
samt för samtliga produktionsbyggnader är att de är utformade så att de 
medger ordentligt dagsljusinsläpp, antingen via generösa taklanterniner eller 
genom stora fönster i fasad. Ett annat gemensamt karaktärsdrag är att 
byggnaderna försetts med öppna och flexibla planlösningar, där pelare bär upp 
bjälklagen inne i byggnadskropparna.  

Exteriört har anläggningen tydliga fram- och baksidor, där fasaderna i 
anslutning till korsningen Ståhlbergsvägen-Kungsgatan utgör anläggningens 
gestaltningsmässiga framsida, medan fasaden mot väster, in mot kvarterets 
mitt, är dess utbyggnadsvänliga bakgård. Detta sätt att disponera anläggningen 
är karaktäristiskt för många av 1900-talets industrianläggningar. Även stick-
spåret som ansluter till järnvägen är karaktäristiskt för industrianläggningar från 
1900-talets första hälft. 

Karaktäristiskt för anläggningen är också att byggnadskropparna utformats på 
ett för verksamheten rationellt sätt, men alltid med en balanserad samman-
vägning mellan produktionsbehov och för verksamheten imageskapande 
gestaltning. Det innebär att interiörerna i huvudsak utformats för att på abso-
lut bästa sätt främja produktionen, medan exteriörerna, framför allt mot Ståhl-
bergsvägen och Kungsgatan, gestaltats på ett sätt som främjar stadsbilden och 
företagets varumärke.  

Tillsammans med några mindre och fristående byggnader, i kombination med 
sättet att disponera ytorna på fastigheten, berättar anläggningen dels specifikt 
om ASSA ABLOY:s fabriksanläggningsutveckling, dels generellt om hur en 
fabriksanläggning hos ett framgångsrikt industriföretag utvecklades under den 
andra och den tredje industriella revolutionen under 1900-talet och början av 
2000-talet. Anläggningen besitter därför industrihistoriska värden, teknik-
historiska värden, arkitekturhistoriska värden och arkitektoniska värden. 

Gällande författningsskydd 
Enligt Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” finns inga registrerade fornlämningar i 
det berörda området. 

Planområdet ligger delvis inom riksintresset Eskilstuna [D5] för kulturmiljö-
vården. Motiveringen till riksintresset lyder:  

”Smides- manufaktur- och industristad som speglar många olika utvecklingssteg och 
de sociala förhållandena från medeltiden och 1600-talet fram till tiden efter 1950.”  
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Ett av riksintressets uttryck är: 

”Industrianläggningar och stadsplanemönster från 1800–1900-tal”.  

I länsstyrelsens fördjupande kunskapsunderlag för riksintresset finns riktlinjer för 
hantering av riksintresset. De riktlinjer som har bäring på kvarteret Vintergatan 
anger att:  

• Viktiga betydelsebärare vad gäller topografi, bebyggelse, stadsplan, kommunika-
tionsstråk (långgator, gränder, kanal, hamnar), ska bevaras och underhållas. 

• Stadens horisontlinje bör behållas intakt och bör inte utsättas för konkurrens i form 
av högre byggnadsverk än vad som nu är dominerande. 

• För att kunna bibehålla och i förlängningen bruka de komplexa relativt småskaliga 
historiska miljöerna är det av central betydelse att dessa brukas inom ramen för 
sådana verksamheter som ryms inom dessa. 

• Kulturhistoriskt värdefulla samhällskomponenter tex utpekad bebyggelse, bör i det 
längsta bevaras och ges en användning. 

• Befintlig, värdefull bebyggelse med koppling till järnvägens historiska betydelse bör 
bevaras. 

Den gällande detaljplanen för fastigheten, Pl 1-276, är upprättad och antagen 
1964 och saknar varsamhets- och skyddsbestämmelser, liksom andra plan-
bestämmelser som har bäring på bebyggelsens kulturvärden. 

Kommunen har dock utarbetat fördjupningsprogram för stadsdelen Väster, som 
godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2011. (Kvarteret Vintergatan ligger strax 
utanför det område som omfattas av fördjupningsprogrammet.) I fördjupnings-
programmet beskrivs det ”eskilstuna-egna” som: 

”Eskilstuna värnar om sin industrihistoria och identitet som industristad. Det är därför 
viktigt för områdets fortsatta attraktivitet att en utveckling av stadsdelen tar avstamp 
i områdets specifika karaktär och så långt möjligt finner nya användningar till befint-
liga byggnader med kulturhistoriskt värde. Områdets historia är identitetsskapande 
och visar på en över 100-årig utveckling av industribyggande. Att fortsättningsvis 
kunna avläsa områdets historia skapar en förankring och identitet till platsen. Bebyg-
gelsen inom området har allt eftersom verksamheterna förändrats byggts till och om 
efter behov. Det har lett till att bebyggelsen inte alltid är ordnad och strukturerad 
utan upplevs ”gyttrig” med en blandning av stora och små volymer samt olika 
hushöjder. Denna struktur bör återspeglas i det nya Väster och utvecklas som en 
stadsdel med ”eskilstunaegen” karaktär i området. I den förändring av området som 
pågår från rent industriområde till verksamhetsområde är det intressant att byggna-
derna ständigt återanvänds, och utan större förändringar kan användas till andra 
verksamheter. Under senare år har en hel del gjorts som plockat fram kvaliteter som 
t.ex. borttagande av plåtinklädningar och tidigare igensatta fönster. Fina exempel på 
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det finns i kv. Valpen, Valkyrian (Profeel) och i hörnet av kv. Valnöten mot Kungs-
gatan.” 

Till fördjupningsprogrammet hör riktlinjer för att lyckas med att utveckla det 
”eskilstuna-egna”. Dessa lyder:  

• Områdets historia är identitetsskapande och ska finnas läsbart. Det är viktigt 
att man under kommande förändringar inte styrs av att bara det äldsta är värt 
att bevara utan att man även i fortsättningen kommer att kunna uppfatta 
områdets hela historia t.ex. att bevara komplementbyggnader och detaljer 
som ger liv åt historien. 

• Identitetsskapande är även de gamla järnvägsspåren inom området vars sträck-
ning fortsättningsvis skall vara läsbar t.ex. i Björksgatan. 

• I kommande detaljplaner skall särskilt den kulturhistoriska aspekten tas till 
vara. 

• Gatu- och platsnamn kan vara historiebärare och nya tillägg bör därför få namn 
som anknyter till områdets historia. 

• Återanvänd gamla byggnader och ge dem nya funktioner där så är möjligt. 

• Ett viktigt karaktärsdrag söder om ån som skall bevaras är att inom kvarteren 
ska bebyggelsen ha olika uttryck samt vara en blandning av stora och små 
volymer och olika hushöjder. Den karaktär av att bebyggelsen inte alltid är 
ordnad och strukturerad utan upplevs ”gyttrig” bör återspeglas i det nya 
Väster. 
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Detaljplanens omfattning och karaktär 
Kort sammanfattat innebär den nya detaljplanen att den dels möjliggör och (sam-
tidigt) reglerar nybyggnation inom den västra, nu obebyggda delen av fastighe-
ten, dels att den befintliga industribebyggelsen inom fastigheten förses med plan-
bestämmelser som reglerar hur den kan vidareutvecklas. 

 
Det utkast till plankarta som legat till grund för denna antikvariska konsekvensbeskrivning. 

 
Perspektivbild över digital modell som visar hur den nya bebyggelsen i fastighetens västra del 
förhåller sig till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen pekas ut med röd pil. I bakgrunden 
visas den befintliga, före detta industribebyggelsen, dock utan de tillägg och påbyggnader som 
den föreslagna detaljplanen medger.  
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Perspektivbild över digital modell som visar hur den nya bebyggelsen i fastighetens västra del för-
håller sig till befintlig bebyggelse utmed Kungsgatan. Den nya bebyggelsen pekas ut med röd pil. 
Till vänster finns den befintliga, före detta industribebyggelsen, dock utan de tillägg och på-
byggnader som den föreslagna detaljplanen medger. 

 
Perspektivbild över digital modell som visar hur den nya bebyggelsen i fastighetens västra del för-
håller sig till befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen pekas ut med röd pil. I förgrunden visas 
den nyligen uppförda kompletteringsbyggnaden till den befintliga, före detta industribebyggelsen. 

Planförslaget innebär att:  

 Utmed Kungsgatan kan den nya bebyggelsen på fastighetens västra del 
uppföras till en höjd om maximalt 16 meter, medan den nya bebyggelsen i 
den västra delen begränsas till maximalt 12 meter. 
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 Byggnadshöjden för den befintliga bebyggelsen begränsas till 22, 19, 16, 
12 och 9 meter, där de högsta höjderna dels motsvarar dagens byggnads-
höjder, dels medger att några av byggnadskropparna utmed Kungsgatan 
och intill den höga byggnaden utmed Stålhbergsvägen kan förhöjas med 
ytterligare våningsplan.  
 

 Den nyligen uppförda entrébyggnaden mot Kungsgatan, i anläggningens 
norra hörn, bekräftas i detaljplanen och ytterligare en större till- och 
påbyggnad medges ut mot Kungsgatan.  
 

 Utmed Ståhlbergatan medges att ett nytt skärmtak placeras framför den 
enda kvarvarande gatufasaden med mönstermurat tegel från anlägg-
ningens ursprungsbyggnad.  
 

 I innerhörnet mot gården intill den höga byggnaden mot Ståhlbergsvägen 
medges en mindre, men i förhållande till nuläget mycket hög tillbyggnad 
(ca 22 meter).  
 

 Intill samma byggnad som ovan, men i nära anslutning till Kungsgatan, 
medges en mindre, men i förhållande till nuläget mycket hög tillbyggnad 
(ca 22 meter).  
 

 Det ursprungliga pannhuset med sitt karaktäristiska torn och den höga 
byggnadskroppen utmed Ståhlbergsvägen och korsningen Ståhlbergsvä-
gen-Kungsgatan förses med rivningsförbud. (r1) 
 

 De kvarvarande resterna av järnvägsräls från anläggningens industrispår, 
beläget direkt väster om den befintliga bebyggelsen. förses med en 
skyddsbestämmelse. (q1) 
 

 Markytan framför portar mot Ståhlbergsvägen, där industri(tåg)spåren 
tidigare ledde in i anläggningen markeras som prickmark som inte får 
bebyggas. På delar av platsen står idag ett lägre plåtskjul som inte 
skyddas i plan. 
 

 Byggnadsfasaderna mot Kungsgatan och Ståhlbergsvägen samt exteriö-
ren hos det ursprungliga pannhuset förses med skyddsbestämmelser. (q2 
respektive q3) 
 

 Ungefär hälften av anläggningen förses med en varsamhetsbestämmelse 
som anger att industrikaraktären och den individuella gestaltningen hos 
respektive byggnad ska bibehållas samt att tillbyggnader, förändrings- och 
underhållsåtgärder på fasader/exteriören ska anpassas till respektive bygg-
nadskropps karaktärsdrag och gestaltning. (k3) Övriga delar av anlägg-
ningen saknar varsamhetsbestämmelser som värnar industrikaraktären 
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och respektive byggnads individuella gestaltning eller ställer krav på 
eventuella förändringar och tillbyggnader.  
 

 Hela fasaden mot Gredbyvägen, stora delar av fasaden mot Kungsgatan 
och ungefär hälften av fasaden mot Ståhlbergsvägen förses med en var-
samhetsbestämmelse som anger att fasadmaterial och färgsättning inte 
får bytas ut till annat än ursprungligt utförande för respektive byggnads-
kropp. (k2) 
 

 De takfall där det finns taklanterniner och som fastighetsägaren inte 
avser att riva eller förändra i samband med den förestående hyresgästan-
passningen förses med en varsamhetsbestämmelse som anger att tak-
lanterninernas ursprungliga storlek, läge och form ska bibehållas samt 
vara försedda med ljusgenomsläppligt glas. Bestämmelsen anger också att 
solceller får monteras på lanterninerna, så länge dessa går att återställa till 
ursprunglig utformning. (k1) 
 

 Den höga byggnadskroppen utmed Ståhlbergsvägen och korsningen Ståhl-
bergsvägen-Kungsgatan förses med en varsamhetsbestämmelse som före-
skriver att fönstren till form, material, indelning och proportioner ska 
bibehållas till sin ursprungliga utformning samt att ombyggda fönster får 
justeras till ursprungliga utföranden. (k4) 
 

Beskrivning av hur detaljplanen hanterar fastighetens och den 
närmaste omgivningens kulturvärden 
När det gäller den nya byggrätten i fastighetens västra del saknar planförslaget illu-
strationer för hur bebyggelsen är tänkt att gestaltas. Planförslaget saknar också 
utformningsbestämmelser för bebyggelsen i denna del av fastigheten. Frågan blir 
därmed helt fri att pröva i bygglovsprocessen, vilket dock inte behöver riskera 
negativ inverkan på fastighetens kulturvärden. Det viktiga är framför allt att bygg-
nadshöjd och byggnadsutbredning regleras i planen, vilket också skett. Under-
tecknad anser att den byggnadshöjd och byggnadsutbredning som planförslaget 
medger är förenlig med stadsdelens och fastighetens karaktär. Den något högre 
bygghöjden mot Kungsgatan kommer att medverka till att bekräfta den befintliga 
industrianläggningens vedertagna framsida mot Kungsgatan (och Ståhlbergs-
vägen) och dess gestaltningsmässigt mer nedtonade fasader mot övriga väder-
streck/gator.  

När det gäller möjligheter till komplettering med fler volymer intill och ovanpå den be-
fintliga bebyggelsen, liksom möjlighet till förändringar av taklandskapet är dessa utpla-
cerade för att passa till den pågående projekteringen och behovet hos befintlig 
och tilltänkt hyresgäst. Utöver den tillbyggnad som redan utförts och det som 
redovisats i samrådshandlingen, är funktion och gestaltning hos dessa tillägg och 
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förändringar okända för undertecknad. Att döma av vad som går att utläsa av 
plankartan och i förhållande till anläggningens kulturhistoriska karaktär och 
kulturvärden riskerar flera av dessa tillägg och förändringar att leda till att den 
samordnade, om än varierade bebyggelsevolymen hos den före detta produk-
tionsanläggningen slås sönder. Det gäller framför allt hur det sammanhållna tak-
landskapet med dess lanterniner medges kunna förändras, men även hur den sista 
resten av den kvarvarande tegelfasaden mot Stålbergsvägen skulle kunna döljas. 
Det sistnämnda skulle leda till att den ursprungliga tegelfasaden, från marknivån, 
döljs i sin helhet. Volym- och fasadförändringarna mot Kungsgatan bedöms dock 
kunna genomföras utan fastighetens kulturvärden skadas på ett oskäligt sätt (un-
der förutsättning att tilläggens gestaltning anpassas till den före detta industri-
anläggningens karaktär).  

Antalet påbyggnader och taklandskapsförändringar som medges i detaljplanen in-
dikerar på omfattande interiöra förändring, vilket i sin tur bedöms kunna leda till 
att de interiöra kulturvärdena minskar på ett oskäligt sätt och att interiörens kul-
turhistoriska karaktär förvanskas. Det skulle i så fall försvåra läsbarheten av an-
läggningens ursprungsfunktion och 1900-talets industriepok, vilket skulle vara 
särskilt negativt för Eskilstunas industrihistoria och identitet, värden som särskilt 
lyfts fram i kommunens fördjupningsprogram för Väster. 

När det gäller regleringen av den befintliga bebyggelsen inom fastigheten har plan-
kartan försetts med bestämmelser som skyddar och säkerställer att exteriöra 
kulturvärden i vissa delar av bebyggelsen hanteras på ett relevant sätt, medan 
andra delar av bebyggelsen helt saknar skydd av kulturvärdena. De byggnads-
kroppar som försetts med skydds- och varsamhetsbestämmelser är de som 
exteriört inte berörs av den pågående hyresgästanpassningen. Övriga byggnads-
kroppar har tvärtom försetts med möjligheter till på- och tillbyggnader.  

Utplaceringen av skydds- och varsamhetsbestämmelserna är sporadisk och splitt-
rad i förhållande till anläggningen och dess kulturvärden. Skyddet av taklandska-
pets taklanterniner är till exempel så pass sporadiskt att förståelsen för den vid-
sträckta produktionsbyggnaden riskerar att gå förlorad, såväl exteriört som inte-
riört. I det fall den före detta industrianläggningen kompletteras och förändras i 
den utsträckning som detaljplanen medger kommer bestämmelserna inte, trots 
att de till vissa delar är ambitiösa, att kunna säkerställa att anläggningens kultur-
värden och kulturhistoriska karaktär hanteras på ett relevant sätt. Dessutom 
saknas skydds- och varsamhetsbestämmelser för interiören, vilket borde finnas när 
det gäller framför allt utrymmen som hade betydelse för den före detta produk-
tionslogistiken och för verksamheten strategetiskt värdefulla utrymmen inom 
anläggningen.   
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Inverkan på fastighetens och den närmaste omgivningens kultur-
värden 
Baserat på ovanstående genomgång av detaljplaneförslaget gör undertecknad 
följande bedömning: 

När det gäller planförslagets samstämmighet med riktlinjerna för hantering av 
riksintresset anser undertecknad att planförslaget tillgodoser samtliga riktlinjer 
utom den punkt som anger att det är av central betydelse att de komplexa rela-
tivt småskaliga historiska miljöerna brukas inom ramen för sådana verksamheter 
som ryms inom dessa. Utan egentlig kännedom om vad de planerade hyresgäst-
anpassningarna innebär, kan undertecknad konstatera att de exteriöra föränd-
ringar som planförslaget medger är av en sådan omfattning och art, att de även 
tycks kunna leda till omfattande interiöra förändringar.  

Den negativa inverkan bedöms dock inte medför påtaglig skada på riksintresset. 
Bedömningen baseras på att påverkan på stadsbilden och dess silhuett, liksom på 
planstrukturen bedöms som låg.  

När det gäller planförslagets säkerställande av riktlinjerna så att det eskilstuna-
egna kan vidmakthållas och utvecklas, anser undertecknad att planförslag till 
stora delar följer dessa riktlinjer, bland annat genom att ta avstamp i områdets 
specifika karaktär och understryka anläggningens gyttrighet, men att det sam-
tidigt riskerar att skada byggnadens identitet som en representant för en över 
etthundra år lång utveckling av industribyggande. De många förändringar, framför 
allt av anläggningens taklandskap, som detaljplanen medger, kommer att försva-
ga avläsbarheten av byggnadens industriella historia, såväl exteriört som interiört. 
Det kommer i sin tur att i viss mån påverka Västers industriella identitet.  

När det gäller det nära stadsrummet bedöms additionen med ny bebyggelse i 
fastighetens västra del kunna genomföras utan att det nära stadsrummets kultur-
värden påverkas på ett negativt sätt. Detta eftersom den föreslagna volymen och 
bebyggelsens utsträckning överensstämmer relativt väl med den omgivande be-
byggelsen. Dock krävs att gestaltningen av den nya bebyggelsen, i samband med 
bygglovshanteringen, samordnas med och anpassas till Västers specifika industri-
karaktär och det eskilstuna-egna. Inte heller kommer de till- och påbyggnader till 
befintlig bebyggelse som detaljplanen medger, att påverka det nära stadsrummet 
på ett negativt sätt.  

När det gäller den aktuella fastigheten bedöms additionen med ny bebyggelse i 
fastighetens västra del kunna genomföras utan att dess kulturvärden påverkas på 
ett negativt sätt. För motivering, se stycket ovan. 
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När det gäller den befintliga bebyggelsen inom fastigheten är hanteringen av 
den före detta industrianläggningens kulturvärden problematisk. Som nämnts 
tidigare i handlingen har undertecknad inte medverkat i den pågående projek-
teringen inför hyresgästanpassningen och har därför ingen inblick i hur anlägg-
ningen är tänkt att förändras, annat än vad som illustrerats i den samrådshand-
lingen och i den därefter uppdaterade planbeskrivningen. Baserat på förkunskapen 
om anläggningen och att döma av de förändringar och tillägg som detaljplanen 
medger, bedöms resultatet av detaljplanen kunna leda till stor negativ påverkan 
på den före detta industrianläggningens kulturvärden, såväl exteriört som interiört. 
Undertecknad befarar att de förändringar som detaljplanen medger till och med 
kan leda till att det kan bli svårt att svara upp mot lagkraven, det vill säga plan- 
och bygglagens förbud mot förvanskning och krav på varsamhet (PBL 8:13 och 
8:17), vid ett bygglovs och/eller anmälansförfarande.  
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