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Ändring av del av detaljplan för område mellan Delsjövägenoch 
Göketorpsgatan inom stadsdelarna Kålltorp och Torp i 
Göteborg 

Samrådsredogörelse  
 

 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 24 april 2018 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Förslaget har sänts för yttrande under tiden 1 april 2020 – 22 april 
2020.   

Planförslaget har skickats ut enligt bifogad lista över samrådskrets.  

Förslaget har under samma tid varit tillgängligt på stadsbyggnadskontoret. 
Förslaget finns även tillgängligt på Göteborgs Stads hemsida: 
www.goteborg.se/planochbyggprojekt.  

 

Sammanfattning 
De förvaltningar och sakägare som har yttrat sig under samrådet är i huvudsak 
positiva till förslaget att ändra detaljplanen. Inkomna yttranden berör i huvudsak 
synpunkter gällande områdets karaktär och hantering av de vindar som redan är 
inredda.  

Framförda synpunkter har i övrigt till stor del kunnat beaktas genom mindre 
ändringar i planhandlingarna.   
 

Inkomna synpunkter och  
stadsbyggnadskontorets kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. 
Synpunkterna finns i sin helhet på stadsbyggnadskontoret. 

http://www.goteborg.se/planochbyggprojekt
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Kommunala nämnder och bolag m.fl. 

1. Fastighetskontoret 
Har inget att erinra. 

Kommentar: 
Noteras. 

2. Stadsdelsnämnden Örgryte Härlanda 
Förvaltningen avstår från att yttra sig 
Förändringen bedöms inte ha någon betydande effekt ur socialt perspektivet och 
förvaltningen avstår därför från att komma med synpunkter i detta skede. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

3. Kretslopp och vatten 
 

1. ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING 

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på samrådshandlingarna ur ett VA-
perspektiv. Ur ett avfallsperspektiv ser Kretslopp och vatten inget behov av några 
justeringar av planhandlingarna. 

Dock vill vi skicka med information till fastighetsägarna inför en ombyggnation 
från en- och tvåbostadshus till flerbostadshus, se nedan avsnitt 2. Avfall. 

2. AVFALL 

Idag sker hämtning av mat- och restavfall med hjälp av sopbil vid respektive 
fastighet via avfallskärl eller -säckar. Ombyggnad från en- och tvåbostadshus till 
flerbostadshus innebär ökade avfallsmängder. Vid en dubblering av antalet 
lägenheter, exempelvis från två till fyra lägenheter, dubbleras även mängden 
avfall som uppkommer. Den ökade avfallsmängden innebär att en större yta 
kommer att behöva avsättas för uppställning av avfallskärl. 

Vid ombyggnad till flerbostadshus på kommunal mark ska fastighetsägare ordna 
med yta för bostadsnära insamling (BNI) av förpackningar och tidningar, enligt 
Program för miljöanpassat 

byggande. Även nationell avfallslagstiftning kräver att fastighetsägaren möjliggör 
sådan BNI (§ 24 e, Avfallsförordningen). 

Vid flerbostadshus ställs även krav på att fastighetsägare vid behov ska erbjuda 
hämtning av grovavfall och farligt avfall, detta kan ske antingen i form av ett 
permanent grovavfallsrum eller tillfällig utställning av container. God tillgång till 
grovavfallsinsamling underlättar för äldre människor och minskar bilberoendet. 
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Inför framtida bygglovsprövning inom detaljplanen uppmanar därmed Kretslopp 
och vatten att utrymme för följande säkerställs: 

• En ökad mängd rest- och matavfall 
• BNI av förpackningar och tidningar 
• Grovavfall och farligt avfall 

Goda råd och riktlinjer finns i skriften Gör rum för miljön som finns på 
www.goteborg.se. Kretslopp och vatten står gärna till tjänst framöver vad gäller 
planering av avfallshanteringen. 

Kommentar: 
Noteras. 

4. Göteborg energi 
 

Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

GENAB har inget att invända. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 

Göteborg Energi fjärrvärme och fjärrkyla har inga synpunkter på 
samrådshandlingen gällande Torp - Ändring av detaljplan mellan Delsjövägen och 
Göketorpsgatan 

Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) 

GEGAB har inga gasledningar i detta område. Inga synpunkter på ändring i 
detaljplan. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

5. Länsstyrelsen 
 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket meddelandes 2019-04-12, således 
behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

Länsstyrelsens samrådsyttrande har bilagts. 

http://www.goteborg.se/
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Kommentar: 
Noteras. 

6. Lantmäterimyndigheten 
Lantmäterimyndigheten har 2020-04-01 fått ovanstående förslag för granskning. 
Som planhandling (se s 3 i samrådshandlingen) bör också räknas gällande 
bestämmelser om fastighetsindelning (tomtindelningar akt III-3502, III-3509, III-
3510, III-3512) som numera räknas som en del i gällande detaljplan akt II-2549. 
Precis som det framgår på s 13 i stycket ”Fastighetsindelning” fortsätter dessa att 
gälla även efter ändringen. Längst ner på s 6 och på s 13 är dock en av de angivna 
aktbeteckningarna (III-2509) fel och ska istället vara III-3509. 
 
Lantmäterimyndigheten har i övrigt inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: 
Noteras. Korrigering görs i planbeskrivningen.  

Sakägare  
Sakägare i form av bolag, myndigheter, föreningar etc. har namngivits. 
Personnamn har inte skrivits ut, utan skrivs som ”fastighetsägare” för att 
möjliggöra att utlåtandet publiceras på kommunens hemsida. Uppgifter om 
personnamn som är kopplade till yttrandena finns på Stadsbyggnadskontoret.  

 

7. Fastighetsägare, Kålltorp 115:4 
Historiskt sett byggdes majoriteten av de hus som omfattas med likartad 
bostadsyta och utseende. De var till skillnad från omgivande hus mindre och det 
skulle vara större möjlighet till fler att kunna bo i ett eget hus.  
 
Redan idag är huspriserna mycket höga och genom utökning av boyta skulle 
husen bli ännu dyrare och ännu svårare för ett flertal att kunna köpa. Dessutom 
skulle rent utseendemässigt områdets karaktär förändras med bara större och 
högre hus samt mindre öppenhet, mer skuggpartier och mindre himmel. 
 
Vi önskar att nuvarande huskaraktär får kvarstå som ger en unik karaktär till 
detta bostadsområde. 

Kommentar: 
Ändringen av detaljplanen innebär inte någon större byggrätt avseende fler 
byggnader, större byggnadsarea eller byggnadshöjd. Däremot tillåts takkupor, 
frontespis eller risaliter upp till en tredjedel av takfallets längd. 

Då ändringen av detaljplanen inte innebär någon möjlighet att bygga fler 
byggnader bedöms inte karaktären av området påverkas negativt. 

Hur huspriserna eventuellt påverkas av ändringen av detaljplanen hanteras inte 
inom planprocessen eller av Plan- och bygglagen.  
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Bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende 
 

8. Bostadsrättsinnehavare, Bostadsrättsföreningen Sigge 5, Kålltorp 
116:3  

Jag samtycker till förslaget om ändring av detaljplan mellan Delsjövägen och 
Göketorpsgatan.  
 
Vi är en småbarnsfamilj som bor i området och trivs väldigt bra. Runt omkring 
oss finns flera småbarnsfamiljer, vilket man i regel inte ser i liknande områden där 
det inte finns delade boenden. Det finns inte många alternativ för 
småbarnsfamiljer i dagens Göteborg om man vill bo hyfsat centralt med 
villakänsla om man inte har ett väldigt stort kapital. Många vill ha trädgård etc. 
när man bildar familj. De flesta av våra vänner i liknande situation som oss flyr 
till kranskommuner (Mölnlycke, Kullavik, Partille, etc), trots att de säkerligen valt 
att bo kvar i Göteborg om förutsättningarna funnits. Vi har valt att inte lämna 
Göteborg och istället köpt bostadsrätt i en flerfamiljsvilla i detta område. Detta 
var enda alternativet när vi flyttade från vår centrala lägenhet i Göteborg om vi 
skulle få villakänsla hyfsat centralt i Göteborg. En förutsättning för detta är att det 
finns en bostadsrättsförening, som i sin tur kräver minst tre lägenheter för att 
kunna existera. Att detaljplanen i dagsläget idag ej tillåter detta är ett hinder för 
denna typ av boende.  
 
I praktiken har dock verkligheten sprungit före pappersarbetet. På grund av 
bostadssituationen är nog de flesta tvåfamiljsvillor i området redan inredda på 
vinden etc. Så en korrigering av detaljplanen är ett steg i rätt riktning för att 
komma ikapp verkligheten (bostaden jag bor i från 40-talet hade lägenhet på 
vinden med redan på originalritningarna). Om detaljplanen går igenom hoppas jag 
att man även har en pragmatisk inställning till de bostäder som redan finns i 
beståndet att bli korrekt även på papperet. 
 
Jag har pratat med Emily och Torbjörn på telefon angående ärendet men skickar 
det här mailet för att skriva att vi håller med om förslaget. 
 
Sammanfattat håller jag med om föreslagna ändringen i detaljplan på grund av 
detta: 
 
• Möjliggöra delat boende med villakänsla: Kanske enda sättet att få tillgång till 

privat trädgård etc. i området även om man inte har ett väldigt stort kapital. 
Denna boendetyp är ett alternativ för till exempel småbarnsfamiljer istället för 
att köpa villa i kranskommun.  
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Anpassa detaljplanen till verkligheten: De flesta tvåfamiljshus är redan inredda 
med fler bostäder på vind etc.  

Kommentar: 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av vind. 
Planbestämmelsen om fastigheterna inom planområdet enbart får inredas med två 
lägenheter upphävs samt planbestämmelsen om att vinden enbart får inredas till 
en tredjedel. Det innebär att det skapas en möjlighet att ha fler lägenheter i 
befintliga byggnader som kan ägas av bostadsrättsföreningar. I de fall vinden 
redan är inredd och bygglov saknas så har fastighetsägaren möjlighet att ansökan 
om bygglov i efterhand efter det att ändringen av detaljplanen är antagen och har 
vunnit laga kraft. Stadsbyggnadskontoret kan inte garantera att bygglov kan 
beviljas då prövningen mot detaljplanen samt Boverkets byggregler sker i 
samband med ansökan om bygglov.  

 

Ändringar  
Stadsbyggnadskontoret bedömer att det är lämpligt att gå vidare med förslaget. 
Mindre justeringar görs i planbeskrivningen och i dispositionen av tillägg till 
plankarta.  

 

 

 

 

 

Liza Schramm    Emily Eidevåg 
Enhetschef bygg   Planhandläggare 
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Bilaga 1.  

Sändlista Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
Stadsdelsnämnden Örgryte – Härlanda 

Kretslopp och vatten 

Fastighetskontoret 

Trafikkontoret 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäteriet 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 
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Bilaga 2. 

Länsstyrelsen samrådsyttrande 
 
 

 

 



Yttrande
2020-04-14

Diarienummer
402-14414-2020

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:
Södra Hamngatan 3

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Anna Hendén Wedin

Planarkitekt
010-224 47 19

anna.henden@lansstyrelsen.se

Göteborgs Stad
sbk@sbk.goteborg.se

Förslag till ändring av detaljplan II-2549 för område mellan 
Delsjövägen och Göketorpsgatan inom stadsdelarna Kålltorp 
och Torp i Göteborgs Stad, Västra Götalands län
Handlingar daterade mars 2020 för samråd enligt 5 kap. 11 plan- och bygglagen (PBL 2010:900), 
standardförfarande 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 
Planområdet består av ett 30-tal fastigheter med villabebyggelse. 
Planändringen syftar till att möjliggöra fler lägenheter per villa och 
inredning av vindar.  Länsstyrelsen ser positivt på att en möjlighet till fler 
bostäder skapas inom området.
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande enligt förslaget inte 
kommer att prövas.

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning vilket meddelandes 
2019-04-12, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.  

Detta ärende har planhandläggare Anna Hendén Wedin föredragit 
och beslutat.

Anna Hendén Wedin                                 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Kopia till: Funktionschef Plan och bygg

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm#R85
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