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Ärendet 

Diarienummer: 0325/20 

SDN-område:  Örgryte-Härlanda 

Fastighet:  Bö 23:1 

Sökande:  Privatperson, fullmakt finns från fastighetsägare 

Området ligger vid Delsjövägen, strax öster om Sankt Sigfrids Plan. Fastigheten används 

idag för bostadsändamål, på fastigheten finns två bostadsbyggnader. 

Begäran om planbesked syftar till att möjliggöra en avstyckning för att bilda två 

fastigheter, en för vardera befintligt bostadshus, som tillsammans kan inrymma fyra 

bostäder. 

Nuvarande fastighet är 1669 m2. Det södra huset uppfördes enligt ansökan 1927 och har 

en bostadsyta på ca 250 m2. Det norra huset uppfördes 2017 och har en bostadsyta på ca 

300 m2. Avståndet mellan byggnaderna är som minst 4,6 meter. Parkeringsplatser finns 

på respektive föreslagen tomt. 

 

Förslag på ny fastighetsgräns. 
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Befintliga hus 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Kommunens översiktsplan anger Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 

Området ligger enligt Strategi för utbyggnadsplanering inom prioriterade 

utbyggnadsområden.  

Gällande detaljplan utgörs av Stadsplan akt nr 1480K-II-1544 med ändringar akt nr 

1480K-II-1637, samt Tomtindelning akt nr 1480K-III-1824. Detaljplanen anger något 

förenklat bostadsändamål, fristående eller två och två sammanbyggda hus, 

huvudbyggnads avstånd från gräns till grannes tomt ska uppgå till minst 4,5 meter, högst 

2 våningar och byggnadshöjd 7,5 meter samt inte fler bostadslägenheter än för 2 familjer 

på varje tomt. Fastighetens gränser är reglerade och fastigheten får därmed inte avstyckas. 

Genomförandetiden har gått ut. 

Området ansluter i väster till den del av Örgryte trädgårdsstad som ingår i 

bevarandeprogrammet för Göteborg och även den aktuella delen av området nämns som 

kulturhistoriskt intressant under rubriken ”Övrigt - utanför programmet”. 

Bedömning 

Översiktlig planering 

Förslaget överensstämmer med översiktsplanen. 
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Stadsmiljö och lämplighet 

Fastigheten ligger inom Örgryte villastad som ritades av Albert Lilienberg och byggdes ut 

mellan 1925–1931. Området består av 20-talsklassicistiska villor som omges av lummiga 

trädgårdar. Området är känsligt ur kulturmiljösynpunkt. Ingen ny bebyggelse föreslås, 

och föreslagen avstyckning bör i sig inte föranleda/möjliggöra bebyggelse som gör att 

kulturmiljön påverkas nämnvärt. 

För att möjliggöra föreslagen avstyckning krävs en ändring av detaljplanen, som minst 

avser upphävande/ändring av Tomtindelning och ändring av Stadsplan avseende avstånd 

till tomtgräns. Alternativt att ny detaljplan upprättas. 

En preliminär bedömning är att nuvarande planförhållanden möjliggör inredande av 

ytterligare bostad enligt PBL 9 kap 4c § (utan bygglov), för byggnaden från 2017. Samma 

möjlighet bedöms däremot inte finnas för den äldre byggnaden från 1927, då den har så 

stora kulturhistoriska värden att lagrummet preliminärt inte bedöms tillämpbart, enligt 

PBL 9 kap 4d §. 

Gällande planförhållanden bedöms således möjliggöra att huvudbyggnaderna rymmer tre 

bostäder tillsammans. 

Om fastigheten styckas av så kan två lägenheter inrymmas på varje fastighet enligt 

detaljplanen. För tvåbostadshus gäller inte reglerna om att utan bygglov inreda ytterligare 

en bostad, antalet bostäder som möjliggörs ökar alltså med en bostad (om inte 

detaljplanen ändras även avseende antalet tillåtna bostäder per fastighet). 

Trots att två bostäder troligen redan i nuläget får inredas i byggnaden från 2017, så ökar 

detaljplanens byggrätt för huset om föreslagen ändring görs. Således behöver 

lämpligheten av tillkommande bostäder i båda husen prövas, oavsett om ny detaljplan 

görs eller om befintlig detaljplan ändras (2 kap PBL). I en sådan prövning kommer 

bullersituationen bli svårhanterlig. Beräknade ekvivalenta trafikbullernivåer från 

Delsjövägen är 60–65 dBA vid det norra husets norra fasad och 55–60 dBA vid den södra 

fasaden. För att klara riktvärden enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader behöver ett bullerskydd uppföras. Eftersom huset ligger högt och det är 

ett visst avstånd mellan bullerkällan och fastigheten där skyddet kan placeras, så lär ett 

relativt högt bullerskydd krävas, vilket är olämpligt med avseende på stadsbilden och de 

kulturhistoriska värdena i området. 

För det södra huset är det tveksamt att tillgängligheten kan anses acceptabel i en ny 

detaljplan, huset ligger högt, ca 4–5 meter över gatunivån. Enligt Boverkets byggregler 

ska ramper på tomter luta högst 1/12, dessutom bör rampen ha minst 2 m långa vilplan 

med en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen. Detta är mycket svårt att klara 

på ett bra sätt på tomten. Reglerna gäller emellertid enligt PBL om det med hänsyn till 

terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt. Lämplighet obeaktat så kan alltså 

tillgänglighetsfrågan vara hanterbar enligt gällande regler. 
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Slutsats 

Sammanfattning och slutsats 

Förslaget avser att kunna inreda fyra bostäder i två hus, och att stycka av fastigheten. Nu 

gällande detaljplan bedöms möjliggöra tre bostäder. Motivet för planändringen är således 

att möjliggöra en ytterligare bostad, samt avstyckning från en till två fastigheter. 

I ett planarbete kommer bullersituationen bli svårhanterlig. Ett högt bullerskydd bedöms 

krävas för att norra byggnaden ska kunna bedömas lämplig i en ny planprövning, vilket är 

olämpligt med avseende på stadsbilden och de kulturhistoriska värdena i området. Det är 

dessutom svårt att klara en tillgänglighet som kan anses acceptabel i en ny detaljplan. 

 


