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Planbesked för upphävande av tomtindelning 
vid Parkgatan (Vasastaden 1:2 och 1:4) inom 

stadsdelen Vasastaden 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för upphävande av 

tomtindelning vid Parkgatan (Vasastaden 1:2 och 1:4) inom stadsdelen Vasastaden i 

Göteborg.  

 

Sammanfattning 
Området är beläget i Vasastaden vid Parkgatan. Aktuella fastigheter angränsar till 

Hagakyrkan i väster samt Nya Allén i norr. Sökanden avser upphäva aktuella 

tomtindelningar för att kunna reglera samman fastigheterna Vasastaden 1:2 med 

Vasastaden 1:4. Fastigheten Vasastaden 1:4 berörs av tomtindelning 1480K-III-7640 och 

fastigheten Vasastaden 1:2 berörs av tomtindelning 1480K-III-1898. 

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Göteborgs innerstad [O 2:1-5]. 

Staden vill generellt bevara de mindre fastigheterna i innerstaden för att behålla en 

variation i byggnaders fasader och utformning. Det som föreslås i ansökan ligger inte i 

linje med stadens inriktning och motverkar gällande detaljplans syfte om att säkerställa 

långsiktigt bevarande av bebyggelsen. 

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.   
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Bilagor 
1. Förprövningsrapport 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens översiktsplan anger bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. 

Området ligger inom riksintresse för kulturmiljövården Göteborgs innerstad [O 2:1-5]. 

Strax väster om fastigheterna går riksintresse för järnväg (Västlänken). 

Gällande detaljplan anger kvartersmark för kyrka / samlingslokal, bostäder vilka medges 

handel i bottenvåningen. Fastigheterna har q-bestämmelser vilka innebär att byggnaderna 

inom fastigheterna är utpekade som särskilt värdefulla byggnader enligt PBL 3:12 vilka 

inte får förvanskas eller rivas. Genomförandetiden har gått ut. 

Fastigheten Vasastaden 1:4 berörs av tomtindelning 1480K-III-7640 och fastigheten 

Vasastaden 1:2 berörs av tomtindelning 1480K-III-1898. 

Det är enligt gällande plan, vilken togs fram för att möjliggöra för skydds- och 

varsamhetsbestämmelser inom aktuellt område, angeläget att den ursprungliga 

fastighetsindelningen består och att den speglar det traditionella kvartersmönstret. 

Sammanslagning av flera fastigheter kan motverka de kulturhistoriska kvaliteterna. Det är 

till exempel av stor vikt att varje byggnads fasaduttryck särskiljs i kvarteret, en 

planbestämmelse finns i gällande detaljplan för detta; Fastighetsindelningen skall ansluta 

till det befintliga bebyggelsemönstret. 

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Staden vill generellt bevara de mindre fastigheterna i innerstaden för att behålla en 

variation i byggnaders fasader och utformning. Det som föreslås i ansökan ligger inte i 

linje med stadens inriktning och motverkar gällande detaljplans syfte om att säkerställa 

långsiktigt bevarande av bebyggelsen. 

Begäran bedöms olämplig då den motverkar stadens syfte med små fastigheter i 

innerstaden. Ärendet är utifrån Stadsbyggnadskontorets mål inte prioriterat.  
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