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Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder och hotell vid 
Volrat Thamsgatan inom stadsdelen Johanneberg  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Avbryta arbetet med detaljplan för bostäder och hotell vid Volrat Thamsgatan inom 
stadsdelen Johanneberg.  

Sammanfattning 
Detaljplanens syfte var att möjliggöra byggnation av hotell, parkering och 
konferenslokaler vid befintligt hotell på den östra sidan om Volrat Thamsgatan och ge 
byggrätt för befintliga konferenslokaler. I syftet ingick även att pröva lämpligheten för 
bostäder på den östra sidan av Volrat Thamsgatan, samt längs med Eklandagatan norr om 
befintlig hotellbyggnad. Byggnadernas placering, orientering och höjdsättning studerades 
noggrant för att begränsa påverkan samt beaktade riksintresset Övre Johanneberg, den 
branta topografin, parkeringstal med mera Byggaktören meddelade i oktober 2022 att de 
ville avbryta arbetet med detaljplanen på fastigheten Johanneberg 16:11. Orsaker som 
framfördes var att exploateringsgraden var för låg samt svårigheter att klara 
exploateringsekonomin. 

I planarbetet prövades även byggnation med bostäder på fastigheten Johanneberg 17:7. 
Byggaktören meddelade i juni 2022 att de ville avbryta planarbetet. Orsaker var bland 
annat de korta avstånden till befintliga bostäder på Meijerbergsgatan och Volrat 
Thamsgatan med risk för insyn, påverkan av utblickar och svårigheter att klara 
dagsljuskrav, att tomten var smal med stora topografiska skillnader, ingen möjlighet att 
nyttja mark på angränsande fastighet Johanneberg 17:8, svårigheter att lösa 
parkeringsplatser samt hänsyn till kulturmiljön riksintresset Övre Johanneberg. 

Stadsbyggnadskontoret bedömer därmed att detaljplaneprojektet ska avbrytas. 

Stadsbyggnadskontoret hade klart en samrådshandling i september 2022. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet har utförts inom kontorets budget. Planavtal tecknades med de båda 
intressenterna, där de bekostat nedlagt arbete utifrån redovisad BTA i framtagen 
samrådshandling.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Tjänsteutlåtande 
Utfärdat 2022-11-18 
Byggnadsnämnden 2022-12-13 
Diarienummer 0378/20 
 

Handläggare 
Agneta Runevad 
Telefon: 031-368 15 80  
E-post: agneta.runevad@sbk.goteborg.se 
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Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bilagor 
Övriga handlingar 

1. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  
Byggnadsnämnden föreslås besluta att arbetet med att upprätta detaljplan avbryts på 
byggaktörernas begäran.   

Beskrivning av ärendet 
Planförslaget 
Planområdet ligger mellan Eklandagatan och Volrat Thamsgatan. Detaljplanens syfte var 
att möjliggöra byggnation av hotell, parkering och konferenslokaler vid befintligt hotell 
på den östra sidan av Volrat Thamsgatan och på så vis även ge byggrätt för befintliga 
konferenslokaler. I syftet ingick även att pröva lämpligheten för bostäder på den östra 
sidan om Volrat Thamsgatan, samt längs med Eklandagatan norr om befintlig 
hotellbyggnad. Planförslaget skulle möjliggöra ca 90 nya bostäder fördelat på två 
flerfamiljshus samt medge pågående användningen för hotell- och 
konferensanläggningen, som idag är planstridig. Det föreslogs centrumändamål i 
bostadshusens bottenplan. Användningen studentbostäder skulle även möjliggöras i 
befintlig hotellbyggnad. 

Planområdet ligger i anslutning till övre Johanneberg. Övre Johanneberg är av 
riksintresse för kulturmiljövården. I värdet ingår både byggnader och den parkliknande 
grönskan mellan byggnaderna, samspelet hus och park. Stadsdelen och även Volrat 
Thamsgatan ingår i ”Göteborg – bevarandeprogram för historiskt värdefull bebyggelse”, 
Övre Johanneberg 7:B. En viktig utgångspunkt har varit hur föreslagen bebyggelse 
relaterar till befintlig bebyggelse utmed Volrat Thamsgatan så att kulturmiljövärden i 
befintlig bebyggelse i övre Johanneberg inte påverkas negativt. Byggnadernas placering, 
orientering och höjdsättning studerades noggrant för att begränsa påverkan.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-19.  

Gällande detaljplan FIIaa 2884 anger i huvudsak kvartersmark hotell och garageändamål. 
Stora delar av kvartersmarken får inte bebyggas. Ett mindre område mellan Volrat 
Thamsgatan och befintligt garage tillhör trafikområdet och anges som allmän plats 
plantering, parkering eller dylikt. 

Bakgrund 
K/S Panorama Hotell inkom 2013-07-09 med en ansökan om planbesked på fastigheten 
Johanneberg 16:11 om att ändra detaljplanen för befintligt hotell så att det inte längre 
skulle vara planstridigt och samtidigt möjliggöra utökning av konferensverksamheten, 
utöka matsalen, ett mindre antal större hotellrum och utökad parkering för bättre 
gästservice. Byggnadsnämnden beslutade 2014-09-30 om positivt planbesked samt 
uppdrog åt kontoret att ändra detaljplan för att se till att befintligt hotell inte var 
planstridigt samt att möjliggöra viss expansion av verksamheten. KAB Fastigheter, 
nuvarande tomträttshavare, inkom 2015 med brev till byggnadsnämnden där de framförde 
att de även ville komplettera med bostäder på fastigheten Johanneberg 16:11, vilket 
stadsbyggnadskontoret meddelade skulle kunna prövas inom befintligt planbesked. Ett 
förslag till samrådshandling togs fram utifrån skissmaterial som inkommit från 
byggaktören. Byggaktören framförde önskemål om att öka exploateringen ytterligare, 
vilket inte bedömdes lämpligt utifrån det synliga läget i stadsbilden, riksintresset Övre 
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Johanneberg, skuggning av befintliga bostäder, risk för insyn, svårigheter att klara 
parkering. 

Varbergskrukan AB inkom 2017-12-21 med en ansökan om planbesked för detaljplan för 
flerbostadshus vid Volrat Thamsgatan inom stadsdelen Johanneberg, fastigheten 
Johanneberg 17:7. Stadsbyggnadskontoret avstyrkte ansökan om planbesked men 
Byggnadsnämnden beslutade 2018-11-27 om positivt planbesked i enlighet med yrkande 
från (MP)(V) att starta planen senast år 2022. Byggnadsnämnden beslutade i startplanen 
för år 2020 att de båda ärendena skulle ingå i samma detaljplan. I juni 2022 meddelade 
byggaktören för Johanneberg 17:7 att de ville avbryta planarbetet. Orsaker var bland 
annat att tomten är smal med stora topografiska skillnader, de korta avstånden till 
befintliga bostäder på Meijerbergsgatan och Volrat Thamsgatan med risk för insyn, 
påverkan av utblickar och svårigheter att klara dagsljuskrav. Tidiga tankar om att nyttja 
del av angränsande fastighet Johanneberg 17:8 var inte möjligt, d.v.s. medgavs inte av 
fastighetsägaren. Svårigheter att lösa parkeringsplatser samt hänsyn till kulturmiljön 
riksintresset övre Johanneberg blev sammantaget för svåra utmaningar. 

Övrigt material i ärendet går att läsa på www.goteborg.se/planochbyggprojekt 

Ärendets handläggning 
Ärendet har handlagts enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900)  

Planen bedömdes vara av den karaktären att den skulle hanteras med standard 
planförfarande och antas av byggnadsnämnden.  

Ärendet ingår i startplanen för år 2019 och 2020. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2014-09-30  att ge positivt planbesked, dnr 0536/13, gällande ändring av detaljplan 
för hotell på Johanneberg 16:11, inom stadsdelen Johanneberg. 

2018-11-27 att ge positivt planbesked, dnr 0781/17, gällande flerbostadshus vid 
Volrat Thamsgatan (Johanneberg 17:7) inom stadsdelen Johanneberg. 

2019-01-22 att godkänna startplan för år 2019 där ärendet Johanneberg 16:11 
ingår som Detaljplan för tillkommande konferensutrymme och 
parkering vid Eklanda inom stadsdelen Johanneberg. 

2019-12-17 att godkänna startplan för år 2020 där ärendet ingår som Detaljplan för 
Panorama Hotell inom stadsdelen Johanneberg och Detaljplan för 
flerbostadshus vid Volrat Thamsgatan inom stadsdelen Johanneberg. 
Startplanen beskriver att de båda detaljplanerna ska slås samman. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret bedömning är att ärendet ska avbrytas då båda exploatörerna 
meddelat att de vill avbryta planarbetet.  

Framtagen samrådshandling föreslog bland annat komplettering med 90 bostäder på 
fastigheten Johanneberg 16:11. Byggaktören framförde önskemål om att öka 
exploateringen ytterligare, vilket inte bedömdes möjligt och lämpligt utifrån det synliga 
läget i stadsbilden, riksintresset Övre Johanneberg, risk för skuggning av befintliga 
bostäder, risk för insyn och svårigheter att klara parkering. Byggaktören har i oktober 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt


 

Stadsbyggnadskontoret, Tjänsteutlåtande detaljplan 5 (5) 

2022 meddelat att de vill avbryta planarbetet. Orsaker som framfördes var att 
exploateringsgraden var för låg samt svårigheter att klara exploateringsekonomin. 

Det har inte bedömts möjligt att uppföra bostäder på fastigheten Johanneberg 17:7 då 
fastigheten är smal med stora topografiska skillnader, de korta avstånden till befintliga 
bostäder på Meijerbergsgatan och Volrat Thamsgatan med risk för insyn och påverkan av 
utblickar samt svårigheter att klara dagsljuskrav. På grund av de stora höjdskillnaderna 
och den begränsade fastighetsytan var det även svårt att lösa parkeringsplatser. 
Bebyggelsen behövde även ta hänsyn till kulturmiljön riksintresset Övre Johanneberg. I 
juni 2022 meddelade byggaktören för Johanneberg 17:7 att de ville avbryta planarbetet. 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 
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