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Förslaget till ändring av detaljplan innebär att  
planbestämmelsen e1 får en ny formulering för  
att möjliggöra parkering med mera under de 
byggnadskroppar som i gällande detaljplan har  
bestämmelsen e1.

Visionsbilden är tagen från detaljplanen för  
”Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen”  
som blev laga kraftvunnen 16 april 2021.

Detta är det slutliga planförslaget. Du som vill 
lämna synpunkter på detaljplanen skall göra 
detta skriftligen senast i detta skede, annars 
kan du förlora rätten att överklaga beslut att 
anta detaljplanen. 

Skriv till Byggnadsnämnden, Box 2554,  
403 17 Gbg,  E-post: sbk@sbk.goteborg.se  
eller på goteborg.se/planochbyggprojekt

Ange diarienummer 0620/21 
Senast 13 oktober 2021

Har du synpunkter?

Vad är en granskning?

Ändring av detaljplan för 
Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen 
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Här är vi nu

Planens innehåll

 Allt om detaljplanen finns            
 tillgängligt på vår webbplats:

 www.goteborg.se/planochbyggprojekt

 Information om förslaget kan lämnas av:

 Kontakt på stadsbyggnadskontoret:  
 Eva Sigurd     031-368 17 49
 

Exempel på hur bebyggelsen kan utformas, utifrån den nu gällande detaljplanen.
Illustration av Semrén&Månsson

De röda rutorna markerar vilka byggrätter som har e1-bestämmelsen
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Göteborg 2021-07-07

Planändringen omfattar del av
detaljplan 2-5450, lagakraftvunnen april
2021.

Syftet med ändringen av detaljplanen är
att möjliggöra parkering mm under de
byggnadskroppar som i gällande
detaljplan har bestämmelsen e1 och att
göra befintlig byggnad på fastigheten Bö
9:11 planenlig igen.

Befintliga förhållanden
Planområdet ligger i Lunden och Bö
och omfattar fastigheterna Lunden
69:1, Lunden 745:142 och Bö 9:11
samt delar av fastigheten Lunden
745:135. Fastigheterna ägs till största
del av Göteborgs stad och till en liten
del av förvaltningsbolaget Örgryte
kommanditbolag. Fastigheten Lunden
69:1 är upplåten med tomträttsavtal till
Örgryte Bostadsaktiebolag & Co KB.
Området är avsett för bostads- och
centrumändamål och tekniska
anläggningar. För fastigheterna gäller
detaljplan 2-5450.

Genomförandefrågor
Planändringen medför inga
kommunala kostnader.

Genomförandetiden för tillägget till
planbestämmelserna är samma som
för detaljplan 2-5450

Innebörd och konsekvenser

Prästgårdsgatan

Ytor som inte ska räknas in i bruttoarean

Planändringen innebär att det
befintliga huset på fastigheten Bö 9:11
blir planenligt och att nya
byggnadersom uppförs enligt gällande
plan kan underbyggas med garage,
källare mm i enlighet med
intentionerna i detaljplanen 2-5450.

Förslaget innebär inte betydande
miljöpåverkan.


