
 

Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) 

  

   

Planbesked för bostäder vid Rörviksgatan 
(Önnered 38:26) inom stadsdelen Önnered 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för bostäder vid 

Rörviksgatan (Önnered 38:26) inom stadsdelen Önnered i Göteborg.  

 

Sammanfattning 
Förfrågan innebär att förändra byggrätten i gällande detaljplan för att möjliggöra ett högre 

utnyttjande av fastigheten.  

Förslaget kan anses förenligt med översiktsplanen men följer inte prioriteringen i strategi 

för utbyggnadsplanering. 

Gällande detaljplan bedöms väl avvägd. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension.   

Bedömning ur social dimension 
I det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några särskilda aspekter 

på frågan utifrån denna dimension. 

Bilagor 
1. Ansökan/förslag 
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Ärendet  
Ärendet gäller en begäran om planbesked. Området ligger ca 1,5 km sydväst om 

Opaltorget. Förfrågan innebär att förändra byggrätten i gällande detaljplan för att 

möjliggöra ett högre utnyttjande av fastigheten. Förslaget omfattar tre friliggande 

enbostadshus med tre våningsplan som trappar sig upp i terrängen. 

Styrande dokument och tidigare beslut 
Översiktsplan för Göteborg, antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26, anger för större 

delen av fastigheten bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Cirka 1/5 av 

fastighetens västra del anges som område med särskilt stora värden för naturvård, inga 

åtgärder som negativt påverkar områdenas värden bör genomföras. 

Området ligger enligt Strategi för utbyggnadsplanering utanför prioriterat 

utbyggnadsområde, och utanför mellanstaden. 

Gällande detaljplan akt 1480K-II-3305 anger bostadsändamål, enfamiljshus med 

fristående huvudbyggnader. Inom varje fastighet får en huvudbyggnad med 150 kvm och 

om lämpligt en garagebyggnad 40 kvm uppföras. En våning och 4,5 meter byggnadshöjd 

tillåts. Nordvästra delen av fastigheten får inte bebyggas. Genomförandetiden har gått ut. 

Stadsbyggnadskontoret beslutade 2017-04-25 om negativt planbesked för ett större 

område med sex enbostadshus, varav tre på nu aktuell fastighet. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Gällande detaljplan hindrar bebyggelse genom prickad mark i nordvästra delen av 

fastigheten, anledningen torde vara att denna del utgör en bergsluttning upp mot ett 

obebyggt berg och grönområde. Redan i nuvarande detaljplan har just denna fastighet den 

högst belägna byggrätten runt hela berget.  

Den föreslagna bebyggelsen sträcker sig inte förvisso inte särskilt långt upp i 

bergskanten, men eftersom byggrätten redan ligger högt i relation till omgivande 

bebyggelse, i kombination med de föreslagna volymerna med tre våningsplan, så riskerar 

bebyggelsen ändå att framhävas på ett olyckligt vis i landskapet. 

Gällande detaljplan bedöms preliminärt möjliggöra två enbostadshus på fastigheten, 

förutsatt att den styckas av. Utöver vad planen medger får dessutom friggebod med max 

15 kvm och attefallshus med max 25–30 kvm beroende på användning uppföras, dessa 

byggnader berörs inte av detaljplanens prickmark. 

Kontoret konstaterar att det finns möjlighet att inom gällande detaljplan bebygga 

fastigheten på ett bra sätt. Gällande detaljplan bedöms väl avvägd. Beslut om negativt 

planbesked föreslås. 
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