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1 Begäran avser: Planbesked 

1.1 Ärendet 

Inkom:  2019-11-11 

Kompletta handlingar:  2019-11-11 

SDN:  Centrum 

Fastigheter:  Inom Vallgraven 60:10, Inom Vallgraven 60:9 

Sökande:  Fastighetsägare  

2 Läge 

Området är beläget inom Vallgraven och byggnaderna ligger i korsningen 

Kungsgatan/Ekelundsgatan samt längs Ekelundsgatan. Berörda fastigheter är 

Inom Vallgraven 60:10 och 60:9. Byggnaderna ligger i gatuliv och är fem – sex 

våningar höga. På norrsidan av det södra huset finns en hårdgjord 

parkerings/lastyta. Garaget på Inom Vallgraven 60:9 sträcker sig in under 

Otterhälleberget. 

 

3 Sammanfattning av ansökan 

De båda fastigheterna berörs av tomtindelning 1480K-III-5334. Fastigheterna är 

idag bildade enligt tomtindelningen. Fastighetsägaren vill kunna lägga samman 

eller fastighetsreglera ihop fastigheterna. 

 

Idag fungerar de bägge fastigheterna i många fall som en byggnad, det gör att 
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det behöver finnas flera servitut mellan fastigheterna. Det är idag även många 

lokaler som går över fastighetsgräns och där kan en sammanläggning av 

fastigheterna underlätta användningen av byggnaden och de ingående lokalerna. 

Fastigheterna är för alltid beroende av varandra och kommer aldrig kunna delas 

eller säljas var för sig, därför anser vi inte heller att en sammanläggning skulle 

påverka den framtida stadsbilden negativt. 

4 Ställningstaganden 

4.1 Förslag till beslut  

Planbesked  Negativt 

4.1.1 Beslutsgrund  

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. 

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

innerstaden. Ärendet är utifrån stadsbyggnadskontorets mål inte prioriterat.  

5 Bedömning av begäran 

5.1 Styrande dokument och tidigare beslut  

Kommunens översiktsplan anger befintligt bebyggelseområde. Området ligger 

inom riksintresse för kulturmiljövården, norra delen av Inom Vallgraven 60:10 

samt hela Inom Vallgraven 60:9 ligger även inom riksintresse för väg (befintlig 

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

Gällande stadsplan (1480K-II-2980) från 1960 anger mot Kungsgatan och 

Ekelundsgatan handel (byggnader får uppföras sammanbyggda), på Inom 

Vallgraven 60:10 anges garage mot Otterhällegatan. Genomförandetiden har 

gått ut. Tillägg till detaljplaner för Götatunneln (1480K-II-4221) från 1997 

anger att marken ska vara tillgänglig för allmän tunnel. Genomförandetiden har 

gått ut. 
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Gul färg visar stadsplan från 1960, blå färg visar tillägg tunnel från 1997. 


