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Uppdrag, samråd och granskning av ändring av detaljplan 
för inredning av vindar vid Påskbergsgatan, 
Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö 

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta detaljplan för ändring av 

detaljplan för inredning av vindar vid Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och 

Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö med standardförfarande.  

 

2. Genomföra samråd om ändring av detaljplan för inredning av vindar vid 

Påskbergsgatan, Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö. 

 

3. Detaljplanens genomförande kan inte antas medföra betydande miljöpåverkan.  

 

4. Låta granska ändring av detaljplan för inredning av vindar vid Påskbergsgatan, 

Jakobdalsgatan och Jättegrytsgatan inom stadsdelen Bö. 

 

 

Sammanfattning 

Syftet med att ändra detaljplanen är att möjliggöra fler lägenheter på vindsvåningar i kvarteret. 

Avgränsning av planområdet görs utifrån vilka fastighetsägare som vill ingå i planarbetet och 

om fastigheterna är utsatta från mycket buller från E6:an eller ej. Genom att ändra detaljplanen 

blir det möjligt att bevilja bygglov för vindslägenheter. Ändringen av detaljplanen handläggs 

av byggavdelningen som en bygglovsanknuten detaljplan. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavtal ska tecknas med intressent innan 

planarbetet fortsätter. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära några kommunala 

kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 

Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-11-11 

Byggnadsnämnden 2020-12-15 

Diarienummer 0908/20 

 

Handläggare 

Emily Eidevåg 

Telefon: 031-368 16 53 

E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se  
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 Bilagor 

1. Beslut om planbesked, 2019-06-24 

2. Förprövningsrapport, 2019-06-07 
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 Ärendet  

Fastighetsägaren till fastigheterna Bö 33:14, 33:2 och 33:6, önskar ändra gällande 

detaljplan för att möjliggöra inredning av vindsutrymmen för bostadsändamål. Kontoret 

har meddelat positivt planbesked 2019-06-24. Byggnadsnämnden ska nu ta ställning till 

beslut om uppdrag, samråd, granskning och att åtgärden inte medför betydande 

miljöpåverkan. Samråd och granskning bedöms kunna genomföras under år 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Området är beläget i stadsdelen Bö i området Jakobsdal. Kvarteret kallas för Skålsnäckan 

och är beläget mellan Påskbergsgatan, Jakobsdalsgatan samt Jättegrytsgatan. Syftet med 

ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för bostadsändamål. Ett 

liknande planarbete har genomförts på för kvarteret Midasörat och del av kvarteret 

Pärlmusslan, söder om det nu aktuella kvarteret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljplanen för kvarteret Midasörat och Pärlmusslan ändrades år 2017, så där är det nu möjligt att ansöka 

om bygglov för vindslägenheter på vissa fastigheter. 

Kvarteret Skålsnäckan 

Kvarteret Midasörat 

Kvarteret Pärlmusslan 

Kvarteret Skålsnäckan 

Kvarteret Skålsnäckan 

Kvarteret Midasörat 

Kvarteret Pärlmusslan 
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 Bolaget Newsec har inkommit med en ansökan om att ändra gällande detaljplan för 

inredning av vindar vid Jakobdalsgatan, Påskbergsgatan och Jättegrytsgatan. Newsec 

förvaltar fastigheterna Bö 33:14, 33:2 och 33:6, fastigheterna ägs av Tobisson gruppen. 

Ansökan om planbesked avsåg ca åtta nya lägenheter. Fastigheterna Bö 33:7 och 33:8 

ingår i samma kvarter som planbeskedet och har oinredda vindar. De har inte ansökt om 

planbesked men kontoret har ställt frågan till fastighetsägarna om de är intresserade av att 

ingå i planarbetet. Om de vill ingå så skulle ytterligare några lägenheter kunna tillskapas. 

Fastigheterna Bö 33:12, 33:10 och 33:9 har också oinredda eller delvis oinredda vindar. 

Dessa fastigheter ligger dock i ett mycket bullerutsatt läge och miljöförvaltningens 

bullerkarta visar på att de har svårt att uppfylla kraven i bullerförordningen. Den 

bullerutredning som gjordes i samband med ändring av detaljplanen för inredning av 

vindar vid Topeliusgatan (kvarteret Midasörat och del av kvarteret Pärlmusslan, söder om 

planområdet) visade på att det ej gick att tillskapa ytterligare bostäder i de fastigheter som 

var placerade närmast E6:an. Av den anledningen så tas inte fastigheterna Bö 33:12, 

33:10 och 33:9 med i arbetet med att ändra detaljplanen.  

Gällande detaljplan anger att ”bostads-, handels- eller hantverksändamål medges i sex 

våningar. Område får inte bebyggas med hus, som har för bostadsändamål inredd vind 

med mera än sex bostadsvåningar”. I kvarteret finns det fastigheter som redan har 

inredda eller delvis inredda vindar. De flesta av dem fick bygglov under 1980-talet före 

det att nuvarande plan- och bygglag fanns. Med nuvarande lagstiftning och definitionen 

av vad som är en våning i plan- och byggförordningen finns det inte möjlighet att medge 

bygglov om inte detaljplanen ändras först.  

De tänkta förändringarna föreslås följa principen för tidigare vindsinredningar i området, 

det vill säga takkupor mot gatan och förhöjt väggliv mot gården. Under planarbetet 

kommer det att studeras hur tillkommande takkupor och takterrasser kan anpassas till den 

utpekade kulturmiljön.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-1363 och II – 1570 som anger bostads-, handels- eller 

hantverksändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

För planområdet gäller fastighetsplan akt III – 1217.  

Bakgrund 

Stadsbyggnadskontoret beslutade 2019-06-24 om positivt planbesked på delegation. I det 

positiva planbeskedet föreslås startår 2023. Kontoret har nu resurs att starta upp 

planarbetet tidigare. Ändringen av detaljplanen handläggs av byggavdelningen som en 

bygglovsanknuten detaljplan. 

Ärendets handläggning 

Detaljplanen upprättas enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900). Planen bedöms vara av den 

karaktären att den ska hanteras med standardplanförfarande och antas av 

byggnadsnämnden. 

Detaljplanen ingår inte i startplanen för 2020. Det finns utrymme att starta arbetet som en 

bygglovanknuten tilläggsplan under 2020. 
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 Stadsbyggnadskontorets bedömning 

Uppdraget innebär att pröva om detaljplanen kan ändras så att vindar kan inredas med fler 

lägenheter än idag. En planändring är nödvändig för att bygglov ska kunna ges. 

Då förslaget inte innebär någon tillkommande byggrätt och det framförallt är 

våningsantalet i gällande detaljplan som gör att det inte är möjligt att bevilja bygglov för 

vindslägenheter på fastigheterna idag så bedöms det lämpligt att hantera ärendet som en 

ändring av detaljplan. Genom att detaljplanen ändras så blir det möjligt att tillskapa fler 

lägenheter i ett centralt läge med närhet till kollektivtrafik och service.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan. Vid behovsbedömningen 

konstaterades att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte 

har gjorts. Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. 

Kontoret finner att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan. Det som talar emot en betydande miljöpåverkan är att tillkommande 

lägenheter byggs inom befintlig byggnad, ingen ny mark tas i anspråk.  Detaljplanen ska 

inte miljöbedömas.  

 

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


