
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (2) 

  

   

Planbesked för upphävande/ändring av 

tomtindelning vid Kungsgatan och 

Ekelundsgatan (Inom Vallgraven 60:10 m.fl.) 

inom stadsdelen Inom Vallgraven  
 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för upphävande/ändring 

av tomtindelning vid Kungsgatan och Ekelundsgatan  

(Inom Vallgraven 60:10 med flera) inom stadsdelen Inom Vallgraven i Göteborg.  

Sammanfattning 
Området är beläget inom Vallgraven och byggnaderna ligger i korsningen 

Kungsgatan/Ekelundsgatan samt längs Ekelundsgatan. Berörda fastigheter är Inom 

Vallgraven 60:10 och 60:9.  

De båda fastigheterna berörs av tomtindelning 1480K-III-5334. Fastigheterna är idag 

bildade enligt tomtindelningen. Fastighetsägaren vill kunna lägga samman eller 

fastighetsreglera ihop fastigheterna.  

Staden har som mål att ha kvar de mindre fastigheterna i innerstaden för att behålla en 

variation i byggnaders fasader och utformning. Det som föreslås i ansökan ligger inte i 

linje med stadens inriktning. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.    
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Bilagor 
1. Förprövningsrapport  

Ärendet  
De båda fastigheterna berörs av tomtindelning 1480K-III-5334. Fastigheterna är idag 

bildade enligt tomtindelningen. Fastighetsägaren vill kunna lägga samman eller 

fastighetsreglera ihop fastigheterna. 

Beskrivning av ärendet 
Området är beläget inom Vallgraven och byggnaderna ligger i korsningen 

Kungsgatan/Ekelundsgatan samt längs Ekelundsgatan. Berörda fastigheter är Inom 

Vallgraven 60:10 och 60:9. Byggnaderna ligger i gatuliv och är fem – sex våningar höga. 

På norrsidan av det södra huset finns en hårdgjord parkerings/lastyta. Garaget på Inom 

Vallgraven 60:9 sträcker sig in under Otterhälleberget. 

Kommunens översiktsplan anger befintligt bebyggelseområde. Området ligger inom 

riksintresse för kulturmiljövården, norra delen av Inom Vallgraven 60:10 samt hela Inom 

Vallgraven 60:9 ligger även inom riksintresse för väg (befintlig tunnel). Strax väster om 

fastigheterna går riksintresse för järnväg (Västlänken). 

Gällande stadsplan (1480K-II-2980) från 1960 anger mot Kungsgatan och Ekelundsgatan 

handel (byggnader får uppföras sammanbyggda), på Inom Vallgraven 60:10 anges garage 

mot Otterhällegatan. Genomförandetiden har gått ut. Tillägg till detaljplaner för 

Götatunneln (1480K-II-4221) från 1997 anger att marken ska vara tillgänglig för allmän 

tunnel. Genomförandetiden har gått ut.  

För del av planområdet gäller tomtindelning 1480K-III-5334. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Staden vill generellt bevara de mindre fastigheterna i innerstaden för att behålla en 

variation i byggnaders fasader och utformning. Det som föreslås i ansökan ligger inte i 

linje med stadens inriktning. 

Begäran bedöms olämplig då den motverkar stadens syfte med små fastigheter i 

innerstaden. Ärendet är utifrån stadsbyggnadskontorets mål inte prioriterat.  
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