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Antagande av ändring av del av detaljplan för område 
mellan Delsjövägen och Göketorpsgatan inom 
stadsdelarna Kålltorp och Torp  

Förslag till beslut 

I byggnadsnämnden 

Anta ändring av del av detaljplan för område mellan Delsjövägen och Göketorpsgatan 

inom stadsdelarna Kålltorp och Torp, upprättad den 4 maj 2020. 

Sammanfattning 

Planområdet ligger i Kålltorp och Torp, cirka 2,5 kilometer öster om Göteborgs centrum. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för 

bostadsändamål. Syftet kan uppnås genom att vissa av planbestämmelserna i gällande 

detaljplan utgår. Det handlar om planbestämmelser som reglerar antal lägenheter och att 

vind inte får inredas. En planbestämmelse införs som innebär att takkupor, frontespiser 

och risaliter får anordnas till högst en tredjedel av takfallets längd. På så sätt skapas bättre 

förutsättningar för att inreda vindslägenheter med tillfredställande rumshöjd och dagsljus. 

Få synpunkter har inkommit under samråd och granskning. Samtliga hörda förvaltningar 

tillstyrker planförslaget. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 

Planavgift tas ut av de fastighetsägare som väljer att nyttja möjligheten att inreda vinden 

för bostadsändamål. Planavgiften tas ut i samband med att bygglov beviljas. Ändringen 

av detaljplanen medför inga kommunala kostnader.   

Bedömning ur ekologisk dimension 

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

Bedömning ur social dimension 

Förslaget innebär att ett relativt stort villaområde kan kompletteras med mindre 

lägenheter för till exempel studenter, generationsboende eller för unga som söker en 

första bostad.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Tillägg till plankarta med bestämmelser 

2. Tillägg till planbeskrivning 

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-08-17 

Byggnadsnämnden 2020-08-25 

Diarienummer 0441/17 

 

Handläggare 

Emily Eidevåg 

Telefon: 031-368 16 53 

E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se>  
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Övriga handlingar 

3. Samrådsredogörelse  

4. Granskningsutlåtande  

5. Fastighetsförteckning  

6. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut  
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Ärendet  

Byggnadsnämnden ska besluta om att anta ändring av del av detaljplan för område mellan 

Delsjövägen och Göketorpsgatan inom stadsdelarna Kålltorp och Torp. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger i Kålltorp och Torp, cirka 2,5 kilometer öster om Göteborgs centrum. 

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind för 

bostadsändamål.  

Planområdet omfattar ett 30-tal fastigheter som är bebyggda med olika typer av villor. 

Syftet kan uppnås genom att vissa av planbestämmelserna i gällande detaljplan utgår. Det 

handlar om planbestämmelser som reglerar antal lägenheter och att vind inte får inredas. 

Genom att införa en planbestämmelse om att takkupor, frontespiser 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. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-2549 anger bostäder. Genomförandetiden har gått ut. 

För del av planområdet gäller tomtindelning akt nummer III-3512, III-3509, III-3510, III-

3502. 

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

Bakgrund och förändringar efter granskning 

Byggnadsnämnden beslutade 2018-04-24 att låta granska ändring av del av detaljplan för 

område mellan Delsjövägen och Göketorpsgatan inom stadsdelarna Kålltorp och Torp. 
Granskning har hållits under tiden 2020-06-03 – 2020-06-17. Förslaget till detaljplan har 

under granskningstiden funnits tillgängligt på kommunens webbplats samt varit utställt på 

Stadsbyggnadskontoret, Köpmangatan 20.  

Ett granskningsutlåtande och en samrådsredogörelse har tagits fram.  

Planförslaget har inte ändrats efter granskningen.  

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med normaltplanförfarande och antas av 

byggnadsnämnden.  

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2018-04-24 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan 

2018-04-24 att genomföra samråd om detaljplanen 

2018-04-24 att låta granska detaljplanen 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 

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 har 

inte gjorts.  

Få synpunkter har inkommit under samråd och granskning. De synpunkter som har 

inkommit som handlar om att byggnader inom planområdet redan har inredda vindar och 

önskemål om att stadsbyggnadskontoret ska ha en pragmatisk inställning till de bostäder 

som redan finns i beståndet så att de blir legaliserade. Det har även inkommit en synpunkt 

gällande brist på parkering i området och att ändringen av detaljplanen kan höja 

huspriserna i området.  

Ett antal telefonsamtal har mottagits från fastighetsägare på norra sidan Kärralundsgatan 

som önskar att samma ändringar görs i den detaljplan som berör deras fastigheter, 

detaljplan II-2507. Avgränsningen av planområdet har gjorts utifrån att fastigheterna 

omfattas av samma planbestämmelser och ligger inom samma detaljplan. I och med att 

ärendet hanteras som en ändring av detaljplan underlättar det om ändringen endast avser 

en detaljplan, i annat fall finns det risk att tillägget till plankartan blir otydligt. 

Fastigheterna på norra sidan om Kärralundsgatan omfatta av detaljplan II-2507 som även 

den har en bestämmelse som säger att byggnaderna inte får inredas med fler än två 

lägenheter. Kontoret har informerat fastighetsägarna om att det finns möjlighet att söka 

planbesked för att ändra även denna detaljplan. Byggnadsnämnden skulle i annat fall 

kunna ge kontoret i uppdrag att ändra detaljplan II-2507. Delar av det arbetat som har 

gjorts med att ändra denna detaljplan skulle då kunna återanvändas, exempelvis delar av 

planbeskrivningen.  

En fastighetsägare har framfört önskemål om att inkludera radhusbebyggelsen vid 

Birkagatan i gällande detaljplan i planområdet. Då bebyggelsen vid Birkagatan en annan 

karaktär i form av sammanbyggda radhus till skillnad från planområdet som består av 

större villor så har inte kontoret kunskap om det finns möjlighet att inreda vindarna längs 

med Birkagatan på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Att inkludera bebyggelsen längs 

med Birkagatan skulle innebära att både samråd och granskning behöver göras om då 

planområdet skulle blir större och fler berörda grannar skulle behöva höras. Det har 

därmed inte bedömts lämpligt att inkludera radhusen vid Birkagatan i ändringen.  

 

Samtliga hörda förvaltningar tillstyrker planförslaget. Kvarstående synpunkter finns från 

fastighetsägare till Kålltorp 115:1 och 115:27 

Inga justeringar av planförslaget har skett efter granskning.  

Stadsbyggnadskontoret 

 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 
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