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Planbesked för enbostadshus vid Bokgatan 
(Älvsborg 655:473) inom stadsdelen Älvsborg 
i Göteborg 

Förslag till beslut 
I byggnadsnämnden 

Meddela sökanden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för enbostadshus vid 

Bokgatan (Älvsborg 655:473) inom stadsdelen Älvsborg.  

Sammanfattning 
Åtgärder som önskas av sökande är uppföra ett enbostadshus med ca 170 m2 i ett plan 

med en byggnadshöjd på 3,5 meter. Området är beläget i Älvsborg. Fastigheten är idag 

planlagd som naturmark och ligger intill annan naturmark och villabebyggelse. Ytan som 

föreslås bebyggas ligger högt och lämplig tillfart är svår att anlägga då det är stora 

höjdskillnader för att ta sig till byggbar del av fastigheten. Kontoret bedömer även att 

gällande plans avvägning med att området är naturmark fortsatt är en lämplig 

markanvändning för platsen.  

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

på frågan utifrån denna dimension. Dock kan vissa kostnader uppkomma för utbyggnad 

av väg fram till fastigheten.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Det kan inte uteslutas att växtligheten på fastigheten kan ha ekologiska värden. Bostäder i 

området är positivt utifrån transportsynpunkt då det är ett nära läge till kollektivtrafik. I 

det tidiga skede som förprövningen är har kontoret inte funnit några andra särskilda 

aspekter utifrån denna dimension.  

Bedömning ur social dimension 
Genom en exploatering av naturmarken minskar grönytan i området. I det tidiga skede 

som förprövningen är har kontoret inte funnit några andra särskilda aspekter på frågan 

utifrån denna dimension.  

Ärendet  
Ärendet gäller planbesked för ett enbostadshus belägen på nuvarande naturmark.  
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Beskrivning av ärendet 
Området ligger i Älvsborg ca 300 meter sydväst om hållplatsen Tranered på linje 11. 

Fastigheten är idag planlagd som naturmark och ligger intill annan naturmark och 

villabebyggelse. Förfrågan innebär att planen ska möjliggöra för uppförandet av ett 

enbostadshus på ca 170 kvadratmeter i ett plan med en byggnadshöjd på 3,5 meter och 

bedöms vara ett litet planarbete. Intilliggande fastigheter i norr och öster har redan lösts in 

som allmän plats. 

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

Bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor. Enligt utbyggnadsplaneringen ligger 

området inom mellanstaden men inte i ett av de prioriterade utbyggnadsområdena.  

Gällande detaljplan akt 1480K-II-4546 anger NATUR med kommunalt huvudmannaskap. 

Genomförandetiden har gått ut.  

Intill området för planbeskedet pågår ett programarbete för Redegatan. 

Bakgrund 

Byggnadsnämnden har tidigare inte beslutat i ärendet.  

Stadsbyggnadskontorets bedömning 
Begäran bedöms vara placerad på en yta som idag har ett värde som naturmark. Ytan som 

föreslås bebyggas ligger högt i ett kuperat läge och lämplig väg är svår att anlägga då det 

är stora höjdskillnader för att ta sig till och inom fastigheten vilket skulle kräva 

väglutningar på över 1/10 för att nå läget för den föreslagna byggnaden. 

Kontoret bedömer utifrån att platsen är svårtillgänglig och att tillgängligheten till 

fastigheten är svår att lösa att platsen inte är lämplig att bebygga enligt ansökan. Kontoret 

bedömer även att gällande plans avvägning med att området är naturmark fortsatt är en 

lämplig markanvändning för platsen.  

Då området intill studeras i programarbetet för Redegatan kan det komma att göras en 

annan bedömning för fastigheten om ytan kan nyttjas tillsammans med fastigheterna 

inom programarbetet.  
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