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Planbesked för bostäder vid Idrottsgatan 13 
(Bagaregården 19:30) inom stadsdelen Ba-
garegården  

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta ny detaljplan för bostäder vid  

Idrottsgatan 13 inom stadsdelen Bagaregården   

 

Sammanfattning 
Ansökan avser att möjliggöra ändring av befintlig villa till flerbostadshus. Åtgärderna är 

olovligt utförda och bygglov kan med hänvisning till gällande detaljplan inte beviljas.  

Området är bullerutsatt, luftmiljön är bristfällig och det finns risker på grund av näralig-

gande transporter med farligt gods. Fler bostäder är inte lämpligt och sannolikt inte heller 

möjligt  att pröva i detaljplan.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv.  

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

på frågan utifrån detta perspektiv.   

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

på frågan utifrån detta perspektiv.   

Bilagor 
1. Ansökan om planbesked 2020-01-28  

2. Byggnadsnämndens beslut 2020-01-09  

3. Yttrande från sökanden 2020-03-11 

  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-03-25  

Byggnadsnämnden 2020-04-24 

Diarienummer 0173/20  

 

Handläggare 

Christer Persson  

Telefon: 031-368 18 56 

E-post: fornamn.efternamn@sbk.goteborg.se 
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Ärendet  
Ansökan avser att möjliggöra ändring av befintlig villa till flerbostadshus. Åtgärderna är 

olovligt utförda och bygglov kan med hänvisning till gällande detaljplan inte beviljas.  

Området är bullerutsatt, luftmiljön är bristfällig och det finns risker på grund av näralig-

gande transporter med farligt gods. Fler bostäder är inte lämpligt och sannolikt inte heller 

möjligt att pröva i detaljplan.  

Beskrivning av ärendet 
Området ligger cirka 750 meter nordost om Redbergsplatsen och omedelbart söder om 

väg E20 Alingsåsleden. Förfrågan innebär att en olovligt utförd ändring av villa till fler-

bostadshus med tre lägenheter legaliseras.  

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige den 26 februari 2009, anger 

Pågående markanvändning – bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor samt 

skydds- och bedömningszon runt transportled för farligt gods.   

Gällande detaljplan akt II-1752 från 1933 anger friliggande enbostadshus i en våning med 

rätt att inreda vinden. Ytterligare en bostad får inredas om byggnadsnämnden finner att 

fordringarna på förstuga och trappor, rumsvolym, dagerbelysning och eljest gällande  

bestämmelser uppfylls. För fastigheten gäller även tomtindelning akt III-720. Genom- 

förandetiden har gått ut.  

Bakgrund 

En anmälan om olovligt byggande inkom till Byggnadsnämnden i maj 2016. Åtgärden 

handläggs som ett tillsynsärende.  

Byggnadsnämnden beslutade i januari 2020 (delegationsbeslut) att avslå ansökan om 

bygglov för inredning av ytterligare bostad i enbostadshus. Ansökan strider mot detalj-

plan vad gäller antal lägenheter samt byggnads placering och avstånd till tomtgräns.  

Beslutet har överklagats. Fortsatt handläggning av tillsynsärendet avvaktar tills överkla-

gandet har avgjorts.  
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Området är bullerutsatt, luftmiljön är bristfällig och det finns risker på grund av näralig-

gande transporter med farligt gods.  

Buller 

Grundkravet är att hälften av bostadsrummen ska ha fasad mot en sida där nivån är under 

60 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå nattetid. Bullerkartläggningen visar att 

kraven inte kan tillgodoses med tanke på att aktuellt område är utsatt för buller både från 

väg E20 och Västra stambanan.  

En uteplats ska klara kraven på 50 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maxnivå. En sådan 

uteplats kan inte anordnas.  

Luftkvalitet 

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet riskerar att överskridas.  

Farligt gods 

Stadens rekommendationer i Översiktsplan för Göteborg - fördjupad för sektorn transpor-

ter av farligt gods är att avståndet från sammanhållen bostadsbebyggelse  till väg för far-

ligt gods ska vara minst 100 meter. Avståndet från väg E20 till Idrottsgatan 13 är cirka 75 

meter.  

Slutsats  

Det är med hänsyn till förhållandena på platsen inte lämpligt att i detaljplan tillåta fler  

bostäder. Med hänsyn till riskerna med farligt gods är detaljplan för fler bostäder sanno-

likt inte ens möjlig. Ny detaljplan som medger flerbostadshus avstyrkes.  

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör  

 

Martin Storm 

Chef Planavdelningen 

 


