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Uppdrag, samråd och granskning av ändring 

av del av detaljplan för gymnasieskola vid 

Magasinsgatan 3, inom stadsdelen Inom 

vallgraven 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

1. Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att ändra del av detaljplan II-2271 för 

gymnasieskola vid Magasinsgatan 3, inom stadsdelen inom vallgraven. 

 

2. Genomföra samråd om ändring av del av detaljplan II-2271 för gymnasieskola 

vid Magasinsgatan 3, inom stadsdelen inom vallgraven. 

 

3. Låta granska ändring av del av detaljplan II-2271 för gymnasieskola vid 

Magasinsgatan 3, inom stadsdelen inom vallgraven. 

 

Sammanfattning 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Planarbetet kan utföras inom kontorets budget. Planavgift tas ut i samband med att 

bygglov beviljas. Ändringen av detaljplanen bedöms inte innebära några kommunala 

kostnader.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Bedömning ur social dimension 
Kontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

 

Bilagor 

 

1. Beslut om planbesked  

Stadsbyggnadskontoret 

 
  

  

Tjänsteutlåtande 

Utfärdat 2020-05-11 

Byggnadsnämnden 2020-06-23 

Diarienummer 0592/09 

 

Handläggare 

Emily Eidevåg 

Telefon: 031-368 16 53 

E-post: emily.eidevag@sbk.goteborg.se  
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Ärendet  
Fastighetsägaren till Inom vallgraven 56:1, Magasingatan 3 i Göteborg, förvaltnings 

kommanditbolag önskar ändra gällande detaljplan för att möjliggöra gymnasieskola. 

Kontoret har meddelat positivt besked 2009-07-01. Byggnadsnämnden ska nu ta ställning 

till beslut om uppdrag, samråd och granskning.  

Beskrivning av ärendet 
År 2009-06-17 ansökte fastighetsägaren Magasingatan 3 i Göteborg, förvaltnings 

kommanditbolag om att ändra gälla detaljplan för att möjliggöra gymnasieskola inom 

gällande detaljplan. 2009-07-01 lämnades ett besked från dåvarande planchef att kontoret 

gjorde bedömningen att det var möjligt att pröva den föreslagna ändringen om 

skolverksamhet i en tilläggsplan.  

Arbetet med att ändra gällande detaljplan har dock inte startats upp. Anledningen till detta 

tros vara att det tidigare fanns ett tidsbegränsat bygglov för gymnasieskola i fastigheten. 

Det var giltigt när beskedet om att ändra detaljplanen gavs, men löpte ut 2011-03-20. Det 

innebär att den gymnasieskola (Kitas gymnasium) som finns i byggnaden på fastigheten 

saknar bygglov för närvarande. Kitas gymnasium startade år 2000.  De fick ett 

tidsbegränsat bygglovet år 2001-08-14 och har därefter fått ytterligare ett beslut om 

tidsbegränsat bygglov, det som löpte ut 2011-03-20. Enligt uppgifterna i 

stadsbyggnadskontorets diarium och bygglovarkiv finns det inget mer beslut gällande 

verksamheter efter det. 

Gällande detaljplan från år 1937 anger att området får användas endast för handels- och 

sådant industriellt ändamål som byggnadsnämnden prövar lämpligt, dock får bostäder 

inredas i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta erforderligt för bevakning. 

Garage får inredas där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt. Detta innebär att det 

inte går att ge ett permanent bygglov för en gymnasieskola om inte detaljplanen ändras.  

Planområdet ligger i centrala Göteborg vid Magasingatan. Planområdet består av 

fastigheten Inom vallgraven 56:1. Syftet med ändringen av detaljplanen är att befintlig 

verksamhet med gymnasieskola ska kunna få ett permanent bygglov. Detta kan ske 

genom att gällande detaljplan kompletteras med användningen skola. Då fastigheten på 

grund av avsaknad av friyta inte har förutsättningar att inrymma all typ av 

skolverksamhet så som förskola och grundskola bedöms en precisering av ändamålet 

skola behöva göras i den tillkommande användningen. Förslagsvis preciseras 

användningen till skola – gymnasieskola alternativt skola – gymnasieskola och högskola, 

universitet. 

Förslaget överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg, antagen av 

kommunfullmäktige 2009-02-26.  

Gällande detaljplan akt II-2963 anger handel-, industri- och bostadsändamål. 

Genomförandetiden har gått ut. Planområdet berörs även av tillägg till detaljplan för Göta 

tunneln, akt II-4221 

För planområdet gäller tomtindelning III-665 
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Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Kontorets bedömning är att förslaget kan genomföras genom att användningen i gällande 

detaljplan ändras. Nuvarande skolverksamhet är etablerad på platsen och det finns inga 

uppgifter som typer på att skolverksamheten inte skulle vara lämplig där. Då förslaget 

inte innebär någon tillkommande byggnads- eller bruttoarea eller någon förändring av 

höjden på befintlig byggnad på fastigheten så bedöms det lämpligt att hantera ärendet 

som en ändring av detaljplan. 

Stadsbyggnadskontoret 
 

 

Henrik Kant 

Stadsbyggnadsdirektör 

 

Carita Sandros 

Chef Byggavdelningen 

 


