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

Granskningsutlåtande  
 
 
Handläggning 
Byggnadsnämnden beslöt den 24 april 2018 att skicka ut detaljplaneförslaget för 
granskning. Förslaget har sänts för granskning under tiden  3 juni 2020 – 17 juni 
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 
Få synpunkter har inkommit under granskningen. En synpunkt handlar om 
parkeringar i området och en annan om önskemål om att utvidga planområdet. 
Samtliga hörda förvaltningar tillstyrker förslaget. 

Kontoret har bedömt att parkeringssituationen inom planområdet är godtagbar. 
Om fastighetsägarna inom planområdet har behov av ytterligare parkeringsplatser 
ska dessa anordnas inom den egna fastigheten. Avgränsningen av planområdet 
bedöms vara väl avvägd. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till Kålltorp 115:1 och 115:27.  

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. Fastighetsnämnden 
Fastighetskontoret tillstyrker granskningshandlingen men vill upplysa om att det 
kan komma att påverka tomträttsavgälden då ändringen ger förutsättningar att 
inreda vindslägenheter. 

Kommentar: 
Noteras. 

2. Stadsdelsnämnden Örgryte, Härlanda 
Stadsdelsförvaltning Örgryte-Härlanda avstår att yttra sig i ärendet även vid 
granskning, då förslaget fortsatt inte bedöms ha någon betydande påverkan ur 
befolkningsperspektiv. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

3. Trafikkontoret 
Trafikkontoret har inget att erinra mot föreslagna detaljplaneändringen. 

Stadens parkeringsnorm är sedan tidigare uppfylld. Respektive fastighetsägare 
ansvarar för att tillräckligt med parkeringsplatser anordnas för varje fastighet. 

Kommentar: 
Noteras. 

4. Kretslopp och vatten 
Ur ett avfallsperspektiv har Kretslopp och vatten inga synpunkter på 
granskningshandlingarna. För information till fastighetsägarna inför en 
ombyggnation från en- och tvåbostadshus till flerbostadshus, se Kretslopp och 
vattens samrådsyttrande.  

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.  

Kretslopp och vatten har inga synpunkter på samrådshandlingarna ur ett VA-
perspektiv. 

Kommentar: 
Noteras. 

5. Göteborg energi 
Göteborg Energi Nät AB (GENAB) 

Genab har inget att invända. 

Göteborg Energi Fjärrvärme och Fjärrkyla samt Signalkablar 
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Fjärrvärme: Göteborg Energi har befintliga fjärrvärmeledningar i området. Om 
effektbehovet skulle förändras ombeds kunderna inkomma med en 
fjärrvärmeförfrågan till Göteborg Energi. 

Fjärrkyla: Inget att erinra. 

Göteborg Energi GothNet AB 

Göteborg Energi GothNet AB har inget att erinra i ärendet. 

Kommentar: 
Noteras. 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

6. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- Riksintresse kommer att skadas påtagligt 

- Mellankommunal samordning blir olämplig. 

- Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 

- Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

- Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion 

Länsstyrelsens granskningsyttrande har bilagts. 

Kommentar: 
Noteras. 

7. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inga synpunkter på förslaget.  

Kommentar: 
Noteras. 

 

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

8. Fastighetsägare, Kålltorp 115:1, Sigtunagatan 1  
Redan nu har många av husen i området inredda vindar, till och med registrerade 
bostadsrätter. Hur är det möjligt om det inte redan nu finns med i detaljplanen? 
 
Sedan vi flyttade in 2005 har bilantalet kraftigt ökat i området. Det är ofta svårt att 
hitta parkering vilket är ett stort problem för oss som faktiskt bor i området/på 
gatan. På Kärralundsgatan bygger man cykelbana vilket i sig gör att ännu fler 
parkeringsmöjligheter försvinner... Hur har Göteborgs stad tänkt att lösa den 
problematiken? 
 
Kommentar: 
Stadsbyggnadskontoret har noterat att det finns bostadsrättföreningar inom 
planområdet. I vissa fall kan det finnas befintliga lägenheter inom planområdet 
som saknar bygglov och som har inretts utan att ansökan om bygglov har lämnats 
in till stadsbyggnadskontoret.  
 
Gällande parkering så finns förutsättningarna beskrivna på sidan 14 i tillägg till 
planbeskrivningen. Trafikkontoret har hörts under samråd och granskning, de har 
inte haft några synpunkter vad gäller parkering. De tillstyrker förslaget, se deras 
svar under punkt 3.  

9. Fastighetsägare, Kålltorp 115:27, Birkagatan 33  
Jag skulle härmed vilja ifrågasätta varför radhusen längs Birkagatan utelämnats 
från denna ändring av detaljplanen. 
 

Med tanke på benämningen på ändringen "mellan Delsjövägen och 
Göketorpsgatan" borde även dessa hus omfattas av ändringen. 
 

Ett flertal av dessa fastigheter har redan idag inredda vindar så ändringen borde 
göras generellt för samtliga fastigheter längs Birkagatan från korsningen 
Arosgatan till Kärralundsgatan (se bifogad ändring i er skiss) 
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Kommentar: 
Planområdet för ändringen är avgränsad utifrån att fastigheterna omfattas av 
samma planbestämmelser och ingår i detaljplan, II-2549. Bebyggelsen mellan 
Arosgatan och Kärralundsgatan omfattas förvisso av snarlika planbestämmelser 
som bebyggelsen inom planområdet. Bebyggelsen inom planområdet har 
bestämmelserna BFII2, 7, 5 och bebyggelsen mellan längs med Birkagatan mellan 
Arosgatan och Kärralundsgatan där Kålltorp 115:27 ingår har BSII2, 7,5. 
Skillnaderna i planbestämmelserna handlar om att bebyggelsen inom planområdet 
ska uppföras som fristående byggnader och utanför planområdet ska byggnader 
uppföras sammanbyggda. 

Stadsbyggnadskontoret har inte fått någon förfrågan om att ändra detaljplanen för 
denna del av planområdet och har inte tagit ställning till om det är lämpligt eller 
ej. Då bebyggelsen har en annan karaktär i form av sammanbyggda radhus till 
skillnad från planområdet som består av större villor så har inte 
stadsbyggnadskontoret 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. I detta läge bedöms det därmed inte lämpligt 
att utöka planområdet. Möjlighet finns för fastighetsägare längs med Birkagatan 
att lämna in en ansökan om planbesked till stadsbyggnadskontoret för att utreda 
om det finns förutsättningar för att ändra även den delen av detaljplanen.  
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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 

Göteborg energi 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
Lantmäterimyndigheten 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Sakägare 
Utsänt enligt fastighetsförteckning 
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Bilaga 2 
 

Länsstyrelsens granskningsyttrande  
 
 
 

 

 



Yttrande
2020-06-17

Diarienummer
402-23099-2020

Sida
1(1)

Postadress:
403 40 Göteborg

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

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samhällsbyggnadsenheten
Torun Signer 

Planhandläggare
010-2245494

torun.signer@lansstyrelsen.se

Göteborgs stad
sbk@sbk.goteborg.se

Ert diarienummer: 0441/17

Granskningsyttrande över ändring av detaljplan för 
område mellan Delsjövägen och Göketorpsgatan, i 
Göteborgs kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade maj 2020 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900)

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte 
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar inte att:

 Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
 Mellankommunal samordning blir olämplig.
 Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
 Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
 Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller

till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Detta beslut har fattats av planhandläggare Torun Signer.

Torun Signer

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

mailto:sbk@sbk.goteborg.se
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