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Planprocessen 
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som möj-
ligheter att lämna synpunkter finns. I granskningsskedet kan anmärkningar framfö-
ras.  

När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan fattade i demo-
kratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen och eventuellt mera detal-
jerat i program.  

 

Information 
Byggnadsnämnden fattade beslut om positivt planbesked 2018-04-24 och gav stads-
byggnadskontoret i uppdrag att ändra detaljplanen. Planarbetet startade år 2019. 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande  

Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida:  
www.goteborg.se/planochbyggprojekt  

Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:2000 
finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg.  

Information om planförslaget lämnas av:  

Emily Eidevåg, stadsbyggnadskontoret, tfn 031 368 16 53 

Torbjörn Borglin, stadsbyggnadskontoret tfn 031-368 17 38 
 
Granskningstid: 3 juni till 17 juni 2020 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Planhandling   
Datum: 2020-07-01   
Aktbeteckning: 2-5556 

Diarienummer SBK: 0441/17  
Handläggare SBK   
Emily Eidevåg   
Tel: 031-368 17 91  
emily.eidevag@sbk.goteborg.se  
    
Ändring av del av detaljplan för område mellan Delsjövägen 
och Göketorpsgatan inom stadsdelarna Kålltorp och Torp i Göte-
borg 
 

Detaljplanen är upprättad med standard planförfarande enligt PBL (2010:900, SFS 2014:900) 

Tillägg till planbeskrivning 

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
Planhandlingar: 
• Tillägg till planbeskrivning (denna handling) 
• Tillägg till plankarta med bestämmelser 
• Gällande detaljplan II-2549 
 
Övriga handlingar: 
• Fastighetsförteckning (publiceras ej på Internet) 
• Samrådsredogörelse 
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Sammanfattning 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för bostads-
ändamål. Planområdet omfattar ett 30-tal fastigheter som är bebyggda med olika typer 
av villor. Syftet kan uppnås genom att vissa av planbestämmelserna i gällande detalj-
plan utgår. Det handlar om planbestämmelser som reglerar antal lägenheter och att 
vind inte får inredas. Genom att införa en planbestämmelse om att takkupor, fronte-
spiser och risaliter får anordnas till högst en tredjedel av takfallets längd så skapas 
bättre förutsättningar för att inreda vindslägenheter med tillfredställande rumshöjd 
och dagsljus. Ändringen av detaljplanen innebär inte någon tillkommande byggrätt 
för fler byggnader utan möjliggör enbart förändringar av befintlig bebyggelse.  

Genom att detaljplanen ändras så skapas en möjlighet att bygga mindre lägenheter i 
ett område som företrädelsevis är bebyggt med villor. Detta ger en större variation av 
bostäder i området. Planområdet är lokaliserat med god tillgång till kollektivtrafik och 
närhet till grönområden. Förslaget bedöms vara förenligt med Göteborgs stads strategi 
för utbyggnadsplanering och gällande översiktsplan.  

Syftet med ändring av detaljplan 

Syfte 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för bostads-
ändamål.  

Förutsättningar för planarbetet 
Läge, areal och markägoförhållanden 

 
Flygfoto med bebyggelse inom planområdet och omgivande villor. Planområdets ungefärliga 
utbredning är innanför den röda markeringen. Exakt utbredning av planområdet framgår av 
plankartan. 

 

Planområdet är beläget i Kålltorp och Torp, cirka 2,5 kilometer öster om Göteborgs 
centrum. 
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Karta med fastighetsbeteckningar som redovisar den ungefärliga utbredningen av 
planområdet. Exakt utbredning av planområdet framgår av plankartan.  

Planområdet omfattar cirka 20 hektar, Göteborgs kommun är fastighetsägare till mer-
parten av marken inom planområdet. Inom planområdet finns det fyra fastigheter som 
inte ägs av Göteborgs kommun. Dessa är Torp 6:14-16 och Kålltorp 117:3, dessa ägs 
av privatpersoner. 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av fastighetsförteckningen. 

Planområdet för ändringen är avgränsad utifrån att fastigheterna omfattas av samma 
planbestämmelser och ingår i detaljplan II-2549. Det är enbart tre fastigheter i den 
västra delen av Kärralundsgatan, efter korsningen Kärralundsgatan / Göketorpsgatan 
som ingår i detaljplan II-2549. De övriga fastigheterna i väster längs med Kärralunds-
gatan samt Hultbacken omfattats av en annan detaljplan, II-2247. 

Planförhållanden 
Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Översiktsplanen anger be-
byggelseområde med grön- och rekreationsytor som markanvändning, en blandning 
av bostäder och icke störande verksamheter är önskvärd. Området ligger i Mellansta-
den som enligt Göteborgs strategi för utbyggnadsplanering är prioriterat utbyggnads-
område. 
För området gäller detaljplan II-2549, som vann laga kraft år 1944. Planens genomfö-
randetid har gått ut. Gällande detaljplan har bestämmelser som bland annat reglerar 
att det får uppföras bostadshus i två våningar, med en byggnadshöjd på 7,5 m, med 
högst två lägenheter per byggnad och att vinden får inredas med en tredjedel av sin 
yta. En del fastigheter har utnyttjat all den byggrätt som finns i gällande detaljplan 
vilket har resulterat i villor med två våningar, medan en del fastigheter är bebyggda 
med villor med enbart en våning och en lägre byggnadshöjd.  
 
Inom planområdet gäller även fastighetsindelningsbestämmelser (tomtindelning) akt 
nummer III-3512, III-3509, III-3510, III-3502. 
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Kulturhistoria och befintlig bebyggelse 
Planområdet omfattar ett 30-tal fastigheter inom Kålltorp och Torp.  Inom området 
finns fristående en- och tvåbostadshus i en och två våningar, en del med källare och 
vind.  
Området finns inte medtaget i något av kommunens bevarandeprogram. Det innebär 
att området inte ses som särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig 
eller konstnärlig synpunkt. I området finns det dock ett antal villor som är relativt väl-
bevarade och som är tydliga exempel på funktionalistisk villabebyggelse från 1940-
talet. Utmärkande karaktärsdrag för dessa byggnader är ljusa putsade fasader, sadeltak 
med täckning av rött tegel, tvåluftsfönster med en mittpost samt balkonger med sinus-
korrugerad plåt och smidesdetaljer.  
En del av villorna i området har förändrats genom att putsfasader har bytts ut mot trä-
panel, färgen på takteglet har ändrats och fönster har bytts ut.  
Inom planområdet finns det även villor som är uppförda i ett plan.  

 
Tidstypisk funktionalistisk villabebyggelse vid Arosgatan. 

 
Villabebyggelse i en våning längs med Kärralundsgatan 
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Bebyggelse vid Sigtunagatan. 

Sociala förutsättningar  
Området ingår i ett större småhusområde. Fastigheterna är bebyggda med en- och två-
bostadshus. Ändringen kan medföra en mindre ökning av små lägenheter i ett redan 
bebyggt område. Det bedöms därav inte nödvändigt att genomföra någon barnkonse-
kvensanalys eller socialkonsekvensanalys. Påverkan och förändringarna på de sociala 
förutsättningarna och barns förutsättningar inom planområdet bedöms som små. 

 

Trafik och parkering, tillgänglighet och service 
Tillgängligheten till området bedöms som god och marken är i stort sett plan. 

Området nås med bil från Kärralundsgatan och Göketorpsgatan, den närmaste större 
vägen är Delsjövägen. Kommunens parkeringsnorm har tidigare uppfyllts. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för att tillräckligt med parkeringsplatser anordnas för varje 
fastighet. Bilparkering finns och sker inom den egna fastigheten, det finns även möj-
lighet att parkera längst med gatorna inom planområdet. Ett nytt pendelscykelstråk 
byggs längst med Delsjövägen och beräknas vara färdigutbyggt i början av 2020.  

Närmaste kollektivttrafikhållplats är belägen på Delsjövägen, hållplatsen Virginsga-
tan, ca 100 meter från planområdet. Tillgängligheten bedöms som god. 
Det är ca 600 meter till närmaste grundskola. En mindre mataffär finns på avståndet 
700 meter vid Olbersgatan och till Munkebäcks Torg med större mataffär och annan 
service är det 1,2 kilometer. Närmaste grönområde ligger ca 400 meter från planområ-
det och ca 700 meter till Delsjöns rekreationsområde. 
 

Störningar 

Buller  

Enligt Miljöförvaltningens bullerkarta (2018 års trafiknivåer) är de dygnsekvivalenta 
nivåerna mellan 45-55 dB. Fastigheter med fasad mot Kärralundsgatan är mest utsatta 
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för trafikbuller med värden på 55-60 dB. Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader anger att buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
   1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
   2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 
sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 
stycket 1 att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbygg-
nadens fasad.  

Då miljöförvaltningens karta över trafikbuller indikerar att bullernivåerna är förenliga 
med förordningen om trafikbuller bedöms det inte finnas något behov av att utreda 
trafikbuller ytterligare under planprocessen.  

 
Översiktliga kartering över bullernivåer i området, dygnsekvivalenter. Rött 65-70 db, orange 60-65 db, gult 55-60 
db,grönt 50-55 db, blått 45-50 bd.  

Luftkvalitet 

Enlig Miljöförvaltningens beräkningsmodeller klaras miljökvalitetsnormen för kväve-
dioxid i luft avseende årsmedelvärde och timma medan värdena avseende dygn tange-
rar för höga halter för fastigheter närmast Kärralundsgatan. 

Miljökvalitetsnormer 

Projektet bedöms inte föranleda betydande miljöpåverkan. 

Översvämningsrisk 

Vid ett 100-årsregn finns risk att regnvatten rinner in mot fastigheterna då flertalet har 
en nedåtsluttande garageinfart. 
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Detaljplanens innebörd och konsekvenser 
Planbestämmelser som utgår och tillkommer i gällande detaljplan 

Genom att gällande planbestämmelser avseende antal våningar, inredande av vind och 
antal lägenheter tas bort så blir det möjligt att pröva bygglov för ytterligare lägenheter 
i befintliga byggnader inom planområdet.  

Planbestämmelsen om byggnads höjd tas inte bort. Detta på grund av att befintliga 
byggnader bedöms vara uppförda enligt gällande byggnadshöjd eller ha längre bygg-
nadshöjd. Byggnadshöjden är satt till 7, 5 m inom hela planområdet. Höjden bedöms 
vara väl avvägd i förhållande till områdets karaktär.  

Genom att ersätta bestämmelsen ”med prickar betecknat område får icke bebyggas” 
och ersätta den med nuvarande lydelse av prickmark vilket är ”marken får inte förses 
med byggnad” blir det möjligt att pröva parkering på mark som inte får förses med 
byggnad. Nuvarande lydelse ”med prickar betecknat område får icke bebyggas” inne-
bär svårigheter i att pröva exempelvis parkering, murar och plank på de områden som 
är försedda med prickar då även dessa åtgärder är betrakta som att bebygga.  

 
1. BESTÄMMELSER SOM UTGÅR I DETALJPLAN II-2549 

Inom planområdet gäller inte längre följande planbestämmelser. 
 

§ 1. Stadsplaneområdets användning. 
Mom. 9. 

 Med prickar betecknat område får icke bebyggas. 
 

§ 7. Antal Våningar. 
Inom med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med 
högst det antal våningar, som angives av siffran.  

 
§ 8. Inredande av vind 
 Mom. 1.  

Inom med F betecknat område får utöver det tillåtna våningsantalet vind 
inredas till en tredjedel av sin yta. 

 
§ 12. Antal lägenheter 
 Mom. 1  

Inom med arabisk siffra betecknat område får byggnad inredas med 
högst 2 (två) lägenheter. 

 
 

En planbestämmelse om att takkupor, frontespiser och risaliter får uppföras utöver 
högsta byggnadshöjd införs för att tillkommande lägenheter ska få bättre förutsätt-
ningar att erhålla en tillfredställande rumshöjd och få in dagsljus. Tillägg i form av 
om takkupor, frontespiser eller risaliter ska utformas så att de anpassade till byggna-
dens karaktär. Karaktärsdrag som beskrivs under stycket Kulturhistoria och befintlig 
bebyggelse ska beaktas. Detta kan exempelvis göras genom att använda sadeltaksfor-
men. För att takkuporna inte ska dominera takfallet är det lämpligt att lämna någon 
eller några rader med takpannor mellan takkupan och takfoten. Att göra ett par mindre 
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takkupor istället för en stor är ett annat alternativ. Utformningen prövas i samband 
med ansökan om bygglov.  

 
Tillägg till planbestämmelser  
 
Takkupor, risaliter och frontespiser får uppta högst en tredjedel av takfotens 
längd. 
 
Undantag från bestämmelse om byggnadshöjd får medges för takkupor, 
 

 
 
Marken får inte förses med byggnad 

 

Förändring från en- och tvåbostadshus till flerbostadshus 

Ändringen av detaljplanen medger att bostadshusen får innehålla fler än två lägen-
heter. Om ombyggnad från en- och tvåbostadshus till flerbostadshus sker försvinner 
möjligheten att utnyttja de bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus som 
finns i Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 4 §, 9 kap. 5§ och Plan- och byggför-
ordningen (2011:338) 6 kap. 2§. De åtgärder som inte kräver bygglov för en- och två-
bostadshus är följande: 

• Komplementbyggnad på max 15 m² (så kallad friggebod) 

• Möjligheten att anordna en skyddad uteplats inom 3,6 m från bostadshuset och 
4,5 m från gräns. 

• Altan på max 1,8 m inom 3,6 m från bostadshuset. 

• Skärmtak på max 15 m² minst 4,5 m från gräns. 

• Bygglovsbefriat komplementbostadshus på max 30 m² (så kallat Attefallshus) 

• Bygglovsbefriad komplementbyggnad på max 25 m² 

• Bygglovsbefriad tillbyggnad på max 15 m² 

• Bygglovsbefriade takkupor, max två stycken. 

• Inreda ytterligare bostad utan bygglov (endast tillämpbart på enbostadshus) 

• Bygglovsbefriad ändring av en byggnads yttre utseende, så kallad fasadänd-
ring. För en- och tvåbostadshus krävs det inte bygglov för att byta färg, fasad-
beklädnad eller taktäckningsmaterial om det inte väsentligt ändrar byggnaden 
eller områdets karaktär. 

• Liten tillbyggnad i form av balkong, burspråk, eller uppstickande byggnads-
del. 

• Anordna parkeringsplats om det på fastigheten finns endast ett eller tvåbo-
stadshus och parkeringsplatsen är avsedd uteslutande för fastighetens behov. 
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Om befintliga byggnader ändras från en- och tvåbostadshus till flerbostadshus innebär 
det att bygglov behöver sökas för ovanstående åtgärder som idag kan genomföras 
utan bygglov.   

Bygglovsbefriade åtgärder och planstridighet 
I stycket ovan beskriv vilka förändringar som sker av bygglovsplikten i de fall en 
byggnad förändras från en- och tvåbostadshus till flerbostadshus. I de fall en fastighet 
har nyttjat bygglovsbefriade åtgärder före det att en ansökan om bygglov sker från en- 
eller tvåbostadshus till flerbostadshus kan åtgärder som inte har krävt bygglov inne-
bära att befintlig byggnad eller fastighet får ett planstridigt utgångsläge vid prövning 
av bygglov för ytterligare en lägenhet.  
I ärenden om bygglov inom område som omfattas av detaljplan måste den fastighet 
och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämma med planens bestämmelse 
för att lov ska kunna beviljas, enligt 9 kap 30 § 1 a plan- och bygglagen (2010:900) 
PBL. Det innebär att innan åtgärden i ansökan prövas behöver det fastställas om fas-
tigheten och befintligt byggnadsverk är planenligt, det vill säga att befintlig byggnad 
och fastighet granskas mot planens bestämmelser på samma sätt som vid nybyggnat-
ion.  

Det är endast fastigheten och det byggnadsverk som berörs av den nya åtgärden som 
måste vara planenliga. Om det på tomten till exempel finns en fristående byggnad 
som inte berörs av den nya åtgärden men som avviker mot planens bestämmelse om 
höjd eller placering så påverkar den inte bedömningen. Däremot kan den påverka för-
utsättningarna om det finns en bestämmelse om sammanlagd byggnadsarea. I detalj-
plan II-2549 är största tillåtna byggnadsarea 120 m² för huvudbyggnad och 40 m² för 
garagebyggnad. 

Utifrån de åtgärder som inte kräver bygglov år 2020 så är det framförallt tillbyggna-
den på 15 m², den så kallade friggeboden på 15 m², komplementbyggnad på 25 m² 
och komplementbostadshuset på 30 m² som skulle kunna innebära att en fastighet får 
ett planstridigt utgångsläge vid prövning av bygglov.  

I de fall ändringen av detaljplanen nyttjas för att inreda en etagelägenhet finns dock 
ingen risk för planstridighet i och med att byggnaden fortsatt kommer att vara ett en- 
eller tvåbostadshus. Det är framförallt vid prövning av ytterligare en lägenhet som si-
tuationen kan uppstå. I de fall bygglovsbefriade åtgärder har genomförts före ansökan 
om inredning av ytterligare lägenhet kan fastighetsägaren behöva ta bort eller riva 
dessa åtgärder för att möjligheten att inreda ytterligare en lägenhet ska kunna nyttjas.  

Vid år 2020 är det enbart en av fastigheterna inom planområdet som har skickat in an-
mälan avseende bygglovsbefriade åtgärd i form av komplementbyggnad. I nuläget är 
risken därav liten att planstridigt utgångsläge ska uppstå vid prövning av bygglov för 
ytterligare en lägenhet.  

 

Bygglov 

De fastighetsägare som avser att inreda ytterligare en lägenhet i befintlig byggnad be-
höver ansöka om bygglov efter det att ändringen av detaljplanen har genomförts och 
har vunnit laga kraft. I samband med ansökan om bygglov prövar stadsbyggnadskon-
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toret om tillkommande lägenhet uppfyller Boverkets byggregler. Boverkets byggreg-
ler reglerar bland annat rumshöjd, krav på dagsljus, tillgänglighet, brandsäkerhet, till-
gång till förråd med mera. 

Stadsbyggnadskontoret har inte kännedom om alla byggnaders förutsättningar inom 
planområdet. Vid en ansökan om bygglov måste byggherren redovisa byggnadens 
förutsättningar med ritningar. Det är därför inte säkert att ändringen av detaljplanen 
innebär att det finns förutsättningar för att medge bygglov för ytterligare lägenheter i 
alla byggnader inom planområdet. Ändringen av detaljplanen innebär att det blir juri-
diskt möjligt att ha fler än två lägenheter i befintlig byggnad och att vinden får inre-
das, men om det finns tekniska förutsättningar prövas i samband med ansökan om 
bygglov.  

Planavgift och bygglovskostnad 

För de fastighetsägare som ansöker om bygglov och kan beviljas bygglov tas en av-
gift ut för bygglovet. Startbesked kommer också att debiteras antingen i samband med 
bygglov eller efter beviljat bygglov. I samband med att bygglovet debiteras tas även 
en planavgift ut. Planavgiften tas ut för att bekosta Stadsbyggnadskontorets arbete 
med att ändra detaljplanen. Bygglov, startbesked och planavgift debiteras enligt bygg-
nadsnämndens taxa. Då taxan justeras från år till år är det svårt att ge exakta uppgifter 
gällande kostnaderna. Aktuell taxa för Byggnadsnämndens finns tillgänglig på sta-
dens hemsida, goteborg.se   

Fastighetsindelning 
Inom planområdet finns det fyra stycken tomtindelningar, III-3512, III-3509, III-
3510, III-3502. Dessa reglerar storleken på fastigheterna inom planområdet. Tomtin-
delningarna bedöms vara väl anpassade till bebyggelse inom planområdet samt övrig 
bebyggelse i anslutning till planområdet. Att upphäva tomtindelningarna skulle inne-
bära en risk för att det uppstår skafttomter som påverkar bebyggelsestrukturen nega-
tivt. För att den rådande bebyggelsestrukturen med friliggande villor som ligger mitt 
på fastigheterna eller mot gatan ska bestå bedöms det inte lämpligt att upphäva tomt-
indelningarna.  
 

Tillgänglighet och service 
Ingen utbyggnad av kommunal och kommersiell service sker till följd av planförsla-
get.  

Hiss 

Vid prövning av bygglov för inredning av ytterligare bostad på vinden kan det bli ak-
tuellt att pröva möjligheten att installera hiss. Om huset saknar hiss ska en ny tillgäng-
lig hiss installeras om det är möjligt. Det kan finnas synnerliga skäl att inte installera 
en hiss enligt Boverkets byggregler, (BFS 2011:6), 3:513. Sökande ska i så fall redo-
visa de synnerliga skälen. Synnerliga skäl kan till exempel vara att det inte finns plats 
i trapphuset med både hiss och trappa. Om hiss inte kan anordnas inom byggnaden 
ska placering utanför byggnaden utredas. En prövning görs då om en utvändig hiss 
strider mot gällande detaljplansbestämmelser eller ej samt om en avvikelse från gäl-
lande detaljplan kan accepteras eller ej 
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Efter ändring i plan- och bygglagen (2010:900) den 1 juli 2014 kan enligt 8 kap. 7 § 
små lägenheter med högst 35 kvadratmeter bostadsarea byggas utan krav på tillgäng-
lighet när man ändrar en byggnad och inreder vinden i en befintlig byggnad.  
 

Friytor och naturmiljö 
Ingen utbyggnad av lek, park eller rekreationsytor sker till följd av planarbetet. Ingen 
naturmiljö tas i anspråk till följd av planförslaget.  

Tillgång till grönområden finns på promenadavstånd. Närmast är den öppna gröna 
ytan vid Kärralundsvallen och Apslätten. Det går även att promenare in i Delsjöområ-
det och till Härlanda tjärn. 

Sociala aspekter och åtgärder 
Förslaget innebär att ett relativt stort villaområde kan kompletteras med mindre lägen-
heter för till exempel studenter, generationsboende eller för unga som söker en första bo-
stad.  

Genomförande 
Fastighetsrättsliga frågor 
Då fastigheterna upplåts med tomträtt behöver eventuellt tomträttsavtalen ses över 
och eventuellt tomträttsavgiften höjas då dagens byggrätt justeras. 

 

Trafik och parkering 

Parkering / cykelparkering 

Planområdet ligger mellan zon C och B i Göteborg stads riktlinjer för mobilitet och 
parkering i Göteborg stad. Normalspannet för ny bebyggelse inom zon C är 0,4-0,8 
parkeringsplatser per lägenhet och i zon B 0,3-0,6 parkeringsplatser per lägenhet.  
Tillkommande antal bilparkeringar beräknas till 12-24 stycken inom planområdet och 
sker inom den egna fastigheten. Genom att ändra lydelsen för prickmark blir parke-
ring för flerbostadshus inom den egna fastigheten tillåten. Den marginella ökningen 
av trafik som kan bli följden av den ändrade användningen bedöms inte bli störande. 
De tillkommande lägenheterna uppskattas bli små i och med att de utförs på vindar i 
befintliga byggnader. Lägenheternas storlek och närheten till kollektivtrafik kan inne-
bära att de tillskapade lägenheterna inte ger upphov till ytterligare parkeringsplatser. 
Om behov finns av ytterligare parkeringsplats får fastighetsägaren ansöka om bygglov 
för parkeringsplats inom den egna fastigheten.  

För flerbostadshus med genomsnittlig lägenhetsfördelning krävs minst två cykelplat-
ser i cykelrum eller förråd per lägenhet samt ytterligare minst 0,5 cykelplatser per lä-
genhet för besökare eller tillfällig användning av boende. Vid känd lägenhetsfördel-
ning med övervägande del små lägenheter sänks parkeringstalet utifrån förväntat antal 
boende per lägenhet. Cykelplatserna för besökare eller tillfällig användning av boende 
ska placeras i nära anslutning till husets entréer. Då ändringen av detaljplanen förvän-
tas genererar små lägenheter beräknas behovet av antal parkeringsplatser för cykel att 
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bli lägre än 2,5 platser per lägenhet. Uppskattningsvis bedöms behovet vara ca 1,5 
platser per tillkommande lägenhet. Det bedöms finnas förutsättningar för att hantera 
behovet av cykelparkering inom de befintliga fastigheterna inom planområdet.  

Buller 

Någon bullerutredning bedöms med hänsyn till bullersituationen inte krävas. Detta på 
grund av att Miljöförvaltningens bullerkarta redovisar acceptabla bullervärden. 

Tidplan  
Samråd:       2: a kvartalet 2020 

Granskning: 2:a kvartalet 2020 

Antagande:  3:e kvartalet 2020 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft cirka fem veckor efter antagande. 

Genomförandetid 
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i en-
lighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl förelig-
ger. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar 
fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomföran-
detidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ur-
sprungliga planen. 

Planens genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från det datum då planen vunnit laga kraft 

Överväganden och konsekvenser 
Överväganden har gjort mellan olika intressen: 

Nollalternativet 
Om planändringen inte genomförs finns ingen möjlighet att bevilja bygglov för till-
kommande lägenheter inom befintliga en- och tvåbostadshus. Möjligheten att för om-
rådet tillskapa en ny boendeform med fler och till storlek mindre lägenheter än vad 
som finns idag hindras. En blandning av boende i ett annars homogent område uteblir. 

Sociala konsekvenser och barnperspektiv 
Det bedöms inte nödvändigt att ta fram en social- och barnkonsekvensanlys för områ-
det då tillkommande bostäder främst är i form av mindre lägenheter. 

Miljökonsekvenser 

MKB/Behovsbedömning 

Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap. 34 § och Miljöbalken 
(MB) 6 kap. 11 § för aktuell detaljplan. 
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Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-för-
ordningen bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger endast en mindre komplettering i befintlig sammanhållen bebyggelse. Plan-
förslaget medger i övrigt inte användning av planområdet för de ändamål som anges i 
PBL 4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 
beaktas. 

Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av 
detaljplanen: 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 

• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 

• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller 
internationell skyddsstatus, t ex riksintressen eller naturreservat. 

Ytterligare motiv till ställningstagandet är att planen följer intentionerna uppsatta i 
Översiktsplanen för Göteborgs kommun samt att planens genomförande ger upphov 
till påverkan på ett begränsat område och på begränsade intressen. 

Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonse-
kvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedömningen är av-
stämd med länsstyrelsen 12 april 2019. Följderna av planens genomförande ska dock 
alltid redovisas enligt PBL. Då ingen ytterligare yta tas i anspråk för bebyggelse be-
döms förändringen inte vara negativ för miljön. Ändringen avser enbart förändringar 
av befintlig bebyggelse som redan har byggrätt i detaljplan II-2549. 

Överrensstämmelse med översiktsplanen 
Planändringen är i överensstämmelse med översiktsplanen för Göteborg.  

 
För Stadsbyggnadskontoret  
 
 
Liza Schramm 
Enhetschef Byggavdelningen

 
 
 
Emily Eidevåg 
Planhandläggare 
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