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Samråd och granskning om detaljplan för  

kiosk vid Vasaplatsen, inom stadsdelen  

Lorensberg  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

1. Genomföra samråd om detaljplan för Kiosk vid Vasaplatsen inom stadsdelen Lo-

rensberg.  

 

2. Låta granska detaljplan för Kiosk vid Vasaplatsen inom stadsdelen Lorensberg.  

Sammanfattning 
Detaljplanen möjliggör att en permanent kioskbyggnad kan uppföras vid Vasaplatsen.  

Detaljplanen innebär att allmän platsmark omvandlas till kvartersmark för kioskverksam-

het (handelsområde). Detaljplanen medger en byggrätt om 75 m2 och omfattar området 

för den befintliga kioskbyggnaden samt en utökning åt öster utmed Vasagatan.  

Nuvarande kioskbyggnad har varit uppförd med tillfälligt bygglov och tillstånd på allmän 

platsmark. Avsikten är att nuvarande verksamhetsutövare ska kunna fortsätta bedriva sin 

verksamhet på platsen men i de nya lokalerna som detaljplanen medger. 

Marken kommer upplåtas med arrende och därmed förblir marken i stadens ägo. 

 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget.   

Fastighetskontoret bedömer att staden inte kommer få några utgifter för detaljplanen.  

Fastighetsnämnden får intäkter i form av arrendeavgift. 

Kretslopp och vattennämnden får intäkter från brukningstaxan.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Mark öster om befintlig kiosk föreslås tas i anspråk för ny byggnad. Befintliga träd i Vas-

aparken, söder om planområdet, bedöms inte påverkas av planerad kioskbyggnad. 
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Bedömning ur social dimension 
Kontoret bedömer att ärendet ger en positiv dimension utifrån ett socialt sammanhang. 

Aktuell verksamhet gör det möjligt att individer ur olika demografiska kategorier kan mö-

tas. Den nya kioskbyggnaden har förutsättningar att bli en del av den mötesplats för besö-

kare och närboende som Vasaplatsen idag är. Kiosken ska utformas som en transparent 

byggnad som är inbjudande och som vid mörka tider sprider ljus i området. 

Barnkonventionen blir svensk lag från och med 2020. Barns bästa har bedömts och beak-

tats vid framtagande av planförslaget.  

Bilagor 

Planhandlingar 

1. Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationskarta  

2. Planbeskrivning  

3. Byggnadsnämndens tidigare fattade beslut om uppdrag 

Utredningar: 

4. Geotekniskt utlåtande 
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Ärendet  
Att besluta om samråd och granskning för detaljplan för Kiosk vid Vasaplatsen inom 

stadsdelen Lorensberg. 

Beskrivning av ärendet 

Planförslaget 

Planområdet ligger vid Vasaplatsen inom stadsdelen Lorensberg. Syftet med planen är att 

möjliggöra för en permanent kioskbyggnad. Detaljplanen medger en byggrätt om 75 m2 

och omfattar området för den befintliga kioskbyggnaden samt en utökning åt öster utmed 

Vasagatan. Planen innebär att allmän platsmark omvandlas till kvartersmark för kiosk-

verksamhet (handelsområde).  

De viktigaste gestaltningsidéerna/stadsbyggnadsidéerna i förslaget är att byggnaden inte 

ska skymma universitetsbyggnaden, ta i anspråk för mycket av Vasaparken eller försämra 

förhållandena för befintliga stora träd.  

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäk-

tige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan för planområdet är upprättad 1864 (aktbeteckning 1480K-II-121), 

Vasaparken redovisas som parkanläggning. Genomförandetiden har gått ut.   

Ärendets handläggning 

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

karaktären att den ska hanteras med standard planförfarande och antas av byggnadsnämn-

den. 

Byggnadsnämnden har tidigare beslutat:  

2010-12-14 att uppdra åt kontoret att upprätta detaljplan för ny kioskbyggnad Vid 

Vasaplatsen. 

Miljöpåverkan 

Kontoret har ej ansett att betydande miljöpåverkan uppkommer genom planförslaget. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontoret har genomfört en undersökning enligt Miljöbalken 6 kap 6 §. Kontoret finner att 

detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En redogö-

relse för vad som talar för och emot betydande miljöpåverkan finns i planbeskrivningen 

sid 17. 

Kontoret har bedömt och beaktat barns bästa vid framtagande av planen.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 


