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Förprövningsrapport gällande planbesked för avstyckning av fas-
tighet vid Släktledsgatan (Biskopsgården 14:7) inom stadsdelen 
Biskopsgården 

 

Begäran avser:  Planbesked 

Ärendet 

Inkom:  2018-06-27 

Kompletta handlingar: 2018-06-27 

SDN:  Västra Hisingen 

Fastighet:  Biskopsgården 14:7 

Sökande:  Fastighetsägaren 

Läge 

Området är beläget i stadsdelen Biskopsgården strax söder om Svartedalsskolan. 

Marken består av en fastighet (villatomt) på 970,9 kvm och ligger inom ett mindre 

villaområde i anslutning till Släktledsgatan. 
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Sammanfattning av ansökan 

Sökanden äger fastigheten Biskopsgården 14:7 och vill stycka av halva fastigheten 

till en separat fastighet (villatomt). 

Ställningstaganden 

Förslag till beslut  

Planbesked  Negativt 

Beslutsgrund 

Stadsbyggnadskontoret påbörjar varje år ett antal detaljplaner enligt en produktions-

plan som byggnadsnämnden beslutar. Produktionsplanen följer de mål som anges i 

kommunens budget. Detta innebär att vi ska prioritera planering som ger fler bostä-

der och bostäder med upplåtelseformer som är underrepresenterade i ett område. Ak-

tuell begäran om planbesked innebär ett tillskott av endast en bostadsenhet med 

samma upplåtelseform som redan finns väl representerad i området. 

Den detaljplan som gäller för området bedöms vara tillräckligt väl avvägd. 

Bedömning av begäran 

Styrande dokument och tidigare beslut 

Kommunens översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor 

inom hela det tänkta planområdet och enligt stadens strategi för utbyggnadsplanering 

ligger området inom ett prioriterat utbyggnadsområde. 

Gällande detaljplan, Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för delar av 

stadsdelarna Biskopsgården, Kyrkbyn och Tolered i Göteborg (Svartedalen), 1480K-

II-3133, anger bostadsändamål för aktuellt område. Byggnader ska uppföras frilig-

gande. Inom varje fastighet får en fristående huvudbyggnad uppföras till högst 150 

kvm och en garagebyggnad till högst 50 kvm. Byggnadernas höjd är begränsad till 

högst 4,5 meter. Planen fastställdes 1965-03-04 och genomförandetiden gick ut 

1992-07-01. 
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Området berörs också av tomtindelningen, Förslag till tomtindelning inom 14 kv. 

Hagelbyn i Biskopsgården i Göteborg, 1480K-III-5841. Denna måste upphävas för 

Biskopsgården 14:7 för att avstyckningen ska vara möjlig. 

 

Stadsmiljö 

Släktledsgatan är en villagata med bebyggelsen av olika ålder. På västra sidan av ga-

tan är bebyggelsen uppförd kring 1960. På den östra sidan av gatan ligger bebyggel-

sen i två led. Närmast gatan ligger en rad av villor uppförda under 1970-talet och in-

nanför dessa äldre enfamiljshus från runt 1930. På åsen strax i väster ligger Biskops-

gårdens mer storskaliga bebyggelse och i norr Svartedalsskolan. 
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Några av fastigheter som styckades av på östra sidan gatan har fastighetsstorlekar om 

cirka 500 kvm, varav den minsta är på 460 kvm. Delas Biskopsgården 14:7 i två lika 

stora fastigheter får de fastighetsstorlekar på drygt 485 kvm. Den begränsade fastig-

hetsstorleken bedöms därför inte vara främmande i den befintliga områdesstrukturen. 

Sociala aspekter 

Ett plangenomförande bedöms inte påverka de sociala strukturerna inom området. 

Trafik och parkering 

Ett plangenomförande bedöms varken påverka trafiksituationen inom området eller 

behovet av ytterligare kollektivtrafik. Parkering ska ske inom kvartersmarken. 

Teknisk försörjning och mark 

Befintlig bebyggelse är ansluten till kommunal infrastruktur. Kapaciteten bedöms 

vara tillräcklig för att kunna ansluta ytterligare ett nytt enbostadshus. 

Enligt befintlig stabilitetsutredning, Översiktlig stabilitetsutredning inom Göteborgs 

stad, delområde H071, H081, H098, H100, framtagen av Sweco 2011-09-15 bedöms 

stabilitetsförhållandena vara tillfredsställande inom berört området. 

Miljö- och hälsoaspekter 

Ett plangenomförande skulle ge upphov till ett nytt enbostadshus inom en redan eta-

blerad trädgårdstomt. 

Underlag för undersökning om betydande miljöpåverkan 

Projektet bedöms inte föranleda betydande miljöpåverkan.  

Miljökvalitetsnormer 

Hur miljökvalitetsnormer påverkas av projektet bedöms inte vara ett problem. 
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Trafikbuller 

Planområdet berör två villagator som båda är återvändsgator. Trafikbuller bedöms 

inte vara något problem, varken för tillkommande eller befintlig bebyggelse. 

Översvämning/skyfall 

Planområdet ligger inte så till att det riskerar att utsättas för översvämning i samband 

med höga flöden i havet eller Göta älv. Vad gäller risk för översvämning vid skyfall 

så ligger östra delen av området något lågt i förhållande till Släktledsgatan varför 

0,1- 0,3 meter vatten kan bli stående. En höjning av marknivån till strax över gatans 

nivå bedöms kunna lösa problemet. 

 

Samband och beroenden 

Det finns inga samband med, eller beroenden av, andra pågående planer och projekt. 

Genomförande 

Det bedöms inte finnas några frågor som skulle kunna förhindra ett genomförande av 

planen. 


