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Planbesked för avstyckning av fastighet vid 
Släktledsgatan (Biskopsgården 14:7) inom 
stadsdelen Biskopsgården 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden  

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för avstyckning av fastig-

het vid Släktledsgatan (Biskopsgården 14:7) inom stadsdelen Biskopsgården i Göteborg.  

Sammanfattning 
Åtgärden som föreslås är att upprätta en detaljplan som möjliggör en delning av fastig-

heten Biskopsgården 14:7 så att ett nytt enbostadshus kan uppföras. 

Planeringen överensstämmer med översiktsplanen och stadens strategi för utbyggnadspla-

nering. 

I byggnadsnämndens produktionsplanering prioriteras planering som ger fler bostäder 

och bostäder med upplåtelseformer som är underrepresenterade i ett område. Denna begä-

ran om planbesked innebär ett tillskott av endast en bostadsenhet med samma upplåtelse-

form som redan finns väl representerad i området. Bedömningen är därför att stadens pla-

neringsresurser utnyttjas bättre om de läggs på andra planer som ger ett större tillskott av 

bostäder och att negativt planbesked föreslås. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Om detaljplan ska upprättas kommer planavtal att tecknas med intressenten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Ett plangenomförande innebär att ett nytt enbostadshus kommer att byggas inom en redan 

etablerad trädgårdstomt. Den övergripande bedömningen är att påverkan på miljön eller 

på andra aspekter ur ekologisk dimension utanför berörd fastighet blir försumbar. 

Bedömning ur social dimension 
Bedömningen är att ett plangenomförande inte kommer att innebära någon påverkan på 

sociala strukturer eller andra aspekter ur social dimension. 
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Ärendet  
Ärendet gäller beslut om att meddela negativt planbesked till sökande. 

Beskrivning av ärendet 
Åtgärden som föreslås är att ändra gällande detaljplan så att det blir möjligt att stycka av 

en ny bostadsfastighet från Biskopsgården 14:7, dvs. dela en befintlig villatomt på två. 

Området ligger vid Släktledsgatan strax söder om Svartedalsskolan i stadsdelen Biskops-

gården. Förfrågan innefattar en ny bostad och innebär ett litet planarbete. 

Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger bebyg-

gelseområde med grön- och rekreationsytor inom hela det tänkta planområdet och enligt 

stadens strategi för utbyggnadsplanering ligger området inom ett prioriterat utbyggnads-

område. 

Gällande detaljplan, akt 2-3133, anger bostadsändamål. Genomförandetiden har gått ut.  

För planområdet gäller tomtindelning 3-5841. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Stadsbyggnadskontoret påbörjar varje år ett antal detaljplaner enligt en produktionsplan 

som byggnadsnämnden beslutar. Produktionsplanen följer de mål som anges i kommu-

nens budget. Detta innebär att vi ska prioritera planering som ger fler bostäder och bostä-

der med upplåtelseformer som är underrepresenterade i ett område. Denna begäran om 

planbesked innebär ett tillskott av endast en bostadsenhet med samma upplåtelseform 

som redan finns väl representerad i området varför negativt planbesked föreslås. 

Stadens planeringsresurser bedöms användas mer effektivt om de läggs på planer som ger 

ett större tillskott av bostäder. 
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